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 تقديم بقلم العبلمة محمد بن الحسن العجرم
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ المرسلين، محمد بن عبد اهلل خاتم 
 النبيئين، كعلى آلو الطيبين الطاىرين.

 كبعد ..
أىم العلـو كأشرفها  فإف للعلم الشريف خدمة كرجاالن ككل علم يشرؼ بشرؼ معلومو، كمن

معرفة السنة النبوية على صاحبها أفضل الصبلة كالسبلـ كآلو الكراـ، كقد قاـ أئمتنا عليهم 
السبلـ باالىتماـ بما صح من األحاديث النبوية كاآلثار العلوية، كأقدـ مؤلف في ذلك مسند 

تلقى بالقبوؿ بين اإلماـ زيد بن علي عليهما السبلـ، فهو من الكتب المعتمدة المسلسلة الم
العترة الزكية كشيعتهم رضي اهلل عنهم، كال زاؿ علماء أىل البيت عليهم السبلـ يعتمدكف 

كيستدلوف على كثير من المسائل بما تضمنو المجموعين الفقهي كالحديثي لئلماـ األعظم زيد 
ى داللة بن علي عليهما السبلـ، كاىتموا بشرح المسند، فمنهم من ..... اقتصر في شرحو عل

األحاديث كاآلثار العلوية كاالعتناء بمذىب اإلماـ زيد عليو بنص منو عليو أك تخريجو كذلك  
كاإلماـ محمد بن المطهر عليو السبلـ في المنهاج الجلي، كمنهم من بسط في شرحو كخرج 



أحاديثو من كتبنا ككتب المحدثين كذكر أقواؿ العلماء كحججهم كسماه الركض النضير شرح 
موع الكبير للقاضي العبلمة الحسين بن أحمد بن الحسين السياغي رحمو اهلل، فهو شرح المج

حافل عظيم، يدؿ على منزلة المؤلف رحمو اهلل في جميع العلـو كلكنو رحمو اهلل كافاه الحماـ 
قبل التماـ، فوصل إلى باب متى يجب على أىل العدؿ قتاؿ الفئة الباغية، كقد قاـ بعض 

 ذلك كىي تتمة ال بأس بها إال أنها قاصرة عن منهج العلماء بتتمة
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 المؤلف رحمو اهلل كطريقو قصوران كاضحان، كطبعت كنشرت.
كفي المدة األخيرة عثر بعض األخواف على تتمة للركض النضير لحفيد المؤلف كىو القاضي 

ذك المؤلف في العبلمة احمد بن محمد بن يحيى السياغي، كسماىا )المنهج المنير(، فحذا ح
تخريج األحاديث، كذكر المذاىب كحججهم، كالتكلم على األسانيد لؤلحاديث التي يحتج بها  

كل فريق، فهو منهج منير كاسمو، كىو ىذا الكتاب الذم بين يديك كالذم قاـ بتحقيقو 
األستاذ الكبير العبلمة المحقق عبد اهلل بن حمود بن درىم العزم حفظو اهلل، فهو من خدمة 

لعلم الشريف كليس ىذا الوحيد الذم قاـ بتحقيقو فقد حقق جملة كبيرة من كتب الزيدية مع ا
التحرم كالتثبت كمبلحظة األخطاء الخطية في النسخ الخطية، فجزاه اهلل عن اإلسبلـ 

 كالمسلمين أفضل الجزاء.
بين كفق اهلل الجميع لما يحب كيرضى، كصلى اهلل كسلم على سيدنا محمد كعلى آلو الطي

 الطاىرين.
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كتبو الفقير إلى اهلل محمد بن الحسن بن محمد بن يحيى العجرم المؤيدم الحسني الضحياني 
 غفر اهلل لو كللمؤمنين كالمؤمنات آمين.
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 مقدمة التحقيق
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

و، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء الحمد هلل رب العالمين، حمدان كثيران طيبان مباركان في
 كالمرسلين، سيدنا محمد األمين كعلى آلو األطهار الميامين، كبعد:



فإف )المجموع الحديثي كالفقهي( لئلماـ األعظم زيد بن علي عليهما السبلـ، يعتبر من أىم  
 كتبنا الحديثية كالفقهية، العتبارات عديدة منها:

 واضيع الفقو.أنو أكؿ كتاب حديثي صنف في م
كمنها: أف مؤلفو يعتبر من صفوة العترة، كعظماء األمة، بذؿ نفسو كنفيسو في سبيل اهلل، دفاعان 

 عن حقوؽ األمة كترسيخان للعدالة فيها.
 كمنها: أنو من أصح كتبنا الحديثية.

كقد ناؿ المجموع )الحديثي كالفقهي( شهرة كاسعة في أكساط الزيدية كعبركا عن إعجابهم 
 تمامهم، ككاف من مظاىر ذلك اإلعجاب ما يلي:كاى

 كبلـ الهادم بن إبراىيم
ىػ: )كصنف زيد بن علي 822* قاؿ السيد العبلمة الهادم بن إبراىيم الوزير المتوفى سنة 

مجموع الفقو، كىو أكؿ من صنف من العترة النبوية، ككاف مذىبو عزيزان لقلة ضبطو في الكتاب 
أبو خالد، فإنو جمع مجموعين لطيفين أحدىما في األخبار، كاآلخر الجامع، إال ما عني بجمعو 

 في الفقو( .
ىػ: )كالمجموع الفقهي 900* قاؿ اإلماـ عز الدين بن الحسن عليهما السبلـ، المتوفى سنة 

متلقى بالقبوؿ عند أىل البيت عليهم السبلـ، كىو أكؿ كتاب جمع في الفقو، حتى أف اإلماـ 
بجزئين سماىما )المنهاج الجلي(، فيو من غرائب العلم كنوادره شيء   محمد بن المطهر شرحو

 كثير( .
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* كقاؿ السيد العبلمة الناقد المحدث أحمد بن يوسف بن الحسين بن الحسن بن القاسم بن 
ىػ: )فإف مجموع اإلماـ األعظم، كالبحر الزاخر الخضم، أبي الحسين 1191محمد المتوفى 

سبلـ كتاب جليل، كسفر نفيس، حول مع صغر حجمو من أحاديث زيد بن علي عليو ال
األحكاـ المرفوعة إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم المسائل المفيدة النافعة، التي اشتمل 

عليها المجموع الكبير المعركؼ بالفقهي، زيادة على ما في المجموع الصغير المعركؼ 
صل، فهو جدير أف يرقم بسواد العيوف، كأف ترجع بالحديثي ما فيو ببلغ للمؤمل، كبغية للمح

إليو أعبلـ العترة المتقدموف كالمتأخركف، ككيف ال يكوف كذلك، كىو مخرج من طريق اإلماـ 
القانت األكاه، البائع نفسو من اهلل، الذم زينت بذكره المنابر كالصحائف، كأجمع على جبللتو 

بن الحسين، أفضل من تسمى في كقتو على  الموالف كالمخالف، عن أبيو زين العابدين علي



كجو األرض، عن أبيو أبي عبداهلل الحسين سبط رسوؿ اهلل كأحد ريحانتيو من الدنيا، كأحد سيد 
شباب أىل الجنة، كخامس أىل الكساء، عن أبيو أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب  

و على سيدة النساء، كباب مدينة علمو، كـر اهلل كجهو، أخى رسوؿ اهلل ككزيره، كابن عمو، كختن
من خيرة اهلل من خلقو كصفوتو من بريتو، كمجتباه لرسالتو، كخاتم رسلو صلى اهلل عليو كآلو 

كسلم، فيما ىو مرفوع، كعن علي عليو السبلـ فيما ىو موقوؼ، فكيف يساكم ىذا الكتاب  
 كتاب في الحديث أك يدانيو( .
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عبلمة المجتهد الولي مجد الدين بن محمد المؤيدم ػ حفظو اهلل تعالى * كقاؿ شيخنا السيد ال
ػ: )فأما مجموع اإلماـ زيد بن علي عليهما السبلـ، فالذم يظهر عند التحقيق أنو اليبلغ رتبتو  

كتاب، ألف ركايتو عن أبي خالد معلومة متفق عليها بين األمة ال اختبلؼ عندىم في ذلك، كلم 
المخالفين، إال من أجلو، كعدالة أبي خالد مجمع عليها عند آؿ محمد يتكلم فيو متكلم من 

عليهم السبلـ، قاطبة، أضف إلى ذلك أنو متلقى بالقبوؿ عندىم، كما أفاد ذلك األئمة 
األعبلـ، أضف إلى ىذا أف أخباره مخرجة من كتب العترة، كسائر األمة، فأم كتاب لو ىذه 

هو الحقيق بأف يقاؿ فيو: إنو أصح كتاب بعد كتاب اهلل الرتبة، كىذه الشهرة، كىذه الصحة، ف
 عز كجل، فعلى ىذا النمط يكوف النظر في سائر أسفار أئمتنا،كعلماء ملتنا رضي اهلل عنهم( .

* كقاؿ: )من أخذ عن المجموع فقد أخذ من عين صافية، كلم يقدح فيو إال جاىل، أك ناصبي 
 مبغض لآلؿ، أك من قعد بو قصور( .
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 شركح المجموع:
كنظران ألىمية )المجموع الحديثي كالفقهي( العلمية كالفقهية فقد قاـ بشرحو كالتعليق عليو، 

 كتخريج أحاديثو عدد من أئمة الزيدية كعلمائها، كمنهم:
ىػ، شرحو بشرح 728اإلماـ محمد بن المطهر بن يحيى عليو السبلـ، المتوفى سنة  -1

رح مجموع اإلماـ زيد بن علي( يقع في أربعة أجزاء، كىو ال كاسع، كسماه )المنهاج الجلي ش
 زاؿ مخطوطان تحت التحقيق.

ىػ شرح بشرح 1100كالسيد العبلمة المؤرخ يحيى بن الحسين بن القاسم المتوفى سنة  -2



 سماه )المصباح المنير شرح المجموع الكبير(.
ن الحسن بن اإلماـ كالسيد العبلمة المحدث الحافظ أحمد بن يوسف بن الحسين ب -3

ىػ شرحو بشرح كاسع، كخرج أحاديثو من  1191القاسم بن محمد عليو السبلـ المتوفى سنة
 كتب عديدة، كسماه )فتح العلي شرح مجموع اإلماـ زيد بن علي( ال زاؿ مخطوطان.

ىػ شرحو بشرح 1221ككذلك القاضي العبلمة المحقق حسين بن أحمد السياغي المتوفى  -4
النضير شرح مجموع الفقو الكبير( ػ طبع. إال أنو عاقو عائق الحماـ عن التماـ  سماه )الركض

فتوقف عند باب )متى يجب على أىل العدؿ قتاؿ الفئة الباغية(، فقاـ باإلتماـ علماء أفذا 
منهم السيد العبلمة عبد الكريم بن عبد اهلل بن محمد أبو طالب كالسيد العبلمة عباس بن 

 أحمد بن إبراىيم.
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 ىذا الكتاب:
كىذا الكتاب الذم بين يديك يعتبر كاحدان من أىم الشركح الضخمة لتتمة المجموع العظيم، 
أسماه مؤلفو بػ)المنهج المنير تماـ الركض النضير( كبالمناسبة فإف )الركض النضير( للعبلمة 

مة النحرير الكبير حسين بن أحمد بن الحسين السياغي كما سبق، ك)المنهج المنير( للعبل
 أحمد بن أحمد بن محمد بن الحسين السياغي.

كقد بدأ السياغي ىذا )الثاني( من حيث انتهى السياغي ذاؾ )األكؿ( بل كحاكؿ قدر اإلمكاف 
على أف يسير على منوالو، قاؿ في ديباجة الكتاب: )الركضى النَّضير شرح مجموع الفقو الكبير( 

، كمذاىب علماء األقطار، كأقواؿ السلف كالخلف المشتمل على صفوة كتب السنة كشركحها
كحججهم، كاألخذ كالرد الذم عاؽ مؤلفو جدنا القاضي العبلمة النٍّْحرير، صىٍدري حيفَّاظ العصر 
األخير، الحيسىين بن أحمد بن الحسين السياغي ػ ركح اهلل ركحو ػ كجعل من الرحيق المختـو 

لىبَّى دعوةى ربو نهار الخميس ثامن جمادل األكلى، غيبوقو كصبوحو عائق الًحماـ عن التماـ، فػى 
سنة إحدل كعشرين كمائتين كألف ىجرية، عن إحدل كأربعين سنة كشهر، فوقف يراعو فيما 

 علمنا على )باب متى يجب على أىل العدؿ قتاؿ الفئة الباغية(.
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اقة في إتمامو إلكمالو على كحديث الباب اآلتي لىحىًقيقه على علماء اإلسبلـ بىٍذؿي الوسع كالط
منهجو كأسلوبو، كما ىو المعتبر في كل تتمةو خصوصان كفي بقية )المجموع( بضع أحاديث من 

)كتاب السير( محتاج إليها، كبعدىا )كتاب الفرائض( كىي نصف العلم، لصريح خبر أبي 
كالوصايا، كما ىريرة اآلتي في )كتاب الفرائض( كبعدىا أبواب الوالء، كالًعتاؽ، كالمكاتب، 

يتعلق بكلو منها كما بعدىا من األبواب في الحديث المشتملة على نػىيّْفو كتسعين حديثان في 
 فنوفو شىتَّى ال يستغني عنها أحده من الناس.

كيف ال يػيتىمَّمي كىو نًعيمى الوثيقة لعلماء األناـ على أكًَّؿ مجموعو في السُّنة، كأكَّؿ ميؤىلَّفو في 
سلوًب ماًضٍيًو الذم عزَّ كجوده في المشهود كالمسموع ال يستغني عنو طوائف اإلسبلـ على أي 

 العلماء على اختبلؼ مذاىبهم كمشاربهم.
كقد سبق إلى القياـ بشرح ىذه البقية سيدم العبلمة عبد الكريم بن عبد اهلل بن محمد أبو 

بلفظ: حدثني زيد بن طالب، كما قبلها من الحديث الثالث في الباب الثاني في )كتاب السير( 
ًه، عن علي عليو السبلـ، قاؿ: ال يػيٍفًسدي الحجَّ كالجهادى جىٍوري جائرو، كما  علي عن أبيو، عن جىدّْ

 ال يفسد األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر غلبةي أىل الفسق(.
كىذا الحديث كما بعده إلى ما نحن بصدده قد سبق شرحها للمؤلف ػ رضي اهلل عنو بما أغنى 

لم نذكرىا ثم تػىعىقَّبىوي سيدم العبلمة عباس بن أحمد بن إبراىيم مما نحن بصدده جزاىما اهلل ف
 خيران.
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لكن ال على منهج المؤلف كأسلوبو، كحيٍسًن صناعتو كما ىو المعتبر في كل تتمة، كمع ذلك 
ن )المجموع( ففي تتمة سيدم الضياء زيادة بعد الحديث الثالث في )باب طاعة اإلماـ( ذكر م

 ما لفظو:
قاؿ: سألت زيد بن علي عن االمامة فقاؿ: )ىي في جميع قريش، كال تنعقد االمامة إال ببيعة 
المسلمين، فإذا بايع المسلموف ككاف اإلماـ بػىرَّان، تىًقيَّان، عالمان، بالحبلؿ كالحراـ، فقد كجبت 

 طاعتو على المسلمين(. انتهى.
ًر( بعد قولو: )فبل كأطاؿ في الكبلـ عليو كزاد أي ضان في أثناء حديث المجموع اآلتي في )القىدى

ٍرهي اهلل كلم يػىٍقًضًو كلم يخلقو  تشهدكا جنائزىم( بلفظ: )فإفَّ مىن زعم أف في األرض شيئان لم يػيقىدّْ
 فقد زعم أف في األرض إلهان آخر يقضي كيقدر(. انتهى.
 ا المؤلف.ككله منهما غير مذكور في نسخة )المجموع( بخط سلفن



كقد بحثت عنهما في نػىيّْفو كعشرين من نسخ )المجموع( الخىًطيَّة القديمة المقركءة المعتمدة 
الشهيرة بالصحة فلم أجدىما من المجموع، كأخبرني غير كاحد أنو قد بحث عنهما فلم 

يجدىما من )المجموع(، كلم أجدىما في نسخ )التخريج(، كال في نسخ )المنهاج الجلي( فلم 
 كرىما في ىذه التتمة..أذ 

كطىالما ىممتي بالقياـ بهذه التكملة على نحو أسلوب المؤلف كمنهاجو، فإذا نػيبػيوُّ المؤلفات 
كاألكطار تدافعني، كعدـ التأىل تمانعني، فتقاصرت ًىمًَّتي عن استطبلع طوالع أنوار ىذه 

 البقية، كتقاعدت عزائمي عن اكتشاؼ خبيئات أسرارىا.
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لَّفىني مىن ال تىسىعيني مخالفتو حميد المساعي، األخ القاضي، العبلمة شرؼ المعالي، حتى كى 
الحسين بن أحمد السَّيَّاًغي، كأعانني بالمهم من المؤلفات التي منها يستمد، كعلى النقل منها 
يػيٍعتىمد، إلى ما معي من المؤلفات كما جمعتو من مؤلفات علماء السلف كالخلف، فشرعت في 

 وب، كبذلت المجهود مستعينان بالملك المعبود( .المطل
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 طريقة التحقيق:
 كقد ابتدأت تحقيقو قبل ثبلث سنوات كبضعة أشهر، ككانت خطوات تحقيقو كما يلي:

 
 أكالن: المقابلة كالتصحيح:

 دفعتو إلى الكمبيوتر للصف، كمن ثم بدأت المقابلة كالتصحيح األكلى على نفس الجهاز.
 نسخة للتصحيح كالمقابلة.استخرجت 

 تم إدخاؿ التصحيحات كىوامش التحقيق، كاستخرجت نسخة أخرل للمقابلة الثالثة.
كقد كجدت صعوبة كبيرة أثناء المقابلة، كذلك في نقل بعض النصوص، إذ لم يكن المؤلف ػ 

 رحمو اهلل تعالى ػ ينقلها بلفظها، األمر الذم جعلنا نعود إلى أكثر أصوؿ النقل كنصحح
 النصوص المنقولة على ضوئها.
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 ثانيان: التنصيص كالترقيم
* قمت بإدخاؿ عبلمات الترقيم المتعارؼ عليها كالفاصلة كالقوس كعبلمات التعجب 

 كاإلستفهاـ... الخ.
* قسمت النص إلى فقرات كالفقرات إلى جمل، ككزعت النصوص حسب السياؽ 

 كالموضوعي.
 ن قوسين مميزين.* كضعت األحاديث النبوية بي

 * حاكلت قدر اإلمكاف كضع اآلثار كالنقوالت في فقرات مستقلة بحيث يمكن الرجوع إليها.
* قمت بإضافة بعض الكلمات لتقويم النص ككضعتها بين معقوفين ىكذا ] [ كإذا كانت 

الكلمات زيادة من مصدر نقل النص فإنني أشير إلى ذلك في الحاشية تارة كأدعو تارة لعدـ 
 لضركرة، كألف نقل النص من مصدر النقل أصح كأكضح.ا
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 ثالثان: توزيع المواضيع
راعينا في توزيع المواضيع موضع الحديث المراد شرحو، فجعلنا لكل حديث عنوانان مناسبان 

كيبدأ بصفحة مستقلة، ليسهل الرجوع إليو عند الحاجة، لمعرفة األحكاـ المستفادة من 
 نيو كمقاصده.الحديث كمعرفة معا

 كجعلنا كل عنواف بين معقوفين ىكذا ] [ كقمنا بوضع عناكين جانبية للمواضيع الفرعية.
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 رابعان: المصادر كالهوامش
* حاكلت قدر اإلمكاف ذكر مصادر الحديث من الكتب الحديثية كعلقت على بعض 

المصادر أك تقليلها  األحاديث الضعيفة من كجهة نظر الزيدية، كلم يكن الغرض من تكثير
التصحيح أك التضعيف، إنما الغرض التدليل إلى مواضعها كالتأكيد على أف عهدتها على راكيها، 
كقد قاـ المؤلف بالتعليق على ذلك تصحيحان كتضعيفان، إال أنو في بعضها تأثر ببعض قواعد أىل 

سول اشتغالهم  الحديث في جرح بعض رجاؿ الشيعة الذين ال يوجد سبب يقدح في عدالتهم
 بحب آؿ البيت عليهم السبلـ.



 * عزكنا كل آية إلى سورتها، كتم ضبطها بضبط المصحف الشريف.
 * عزكنا كل نص إلى مصدره قدر اإلمكاف.

 * كضعت بعض الهوامش لغرض اإليضاح أك التعليق.
 * تم كضع فهرس في نهاية الكتاب لآليات كاألحاديث كاآلثار كالمواضيع.
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 ثيق نسبة الكتابتو 
ال يوجد خبلؼ بين علماء الزيدية كغيرىم من المحققين، في أف كتاب )المجموع الحديثي 

كالفقهي( أحد كتب اإلماـ زيد بن علي عليو السبلـ الحديثية كالفقهية، كىو أكؿ كتاب صنف 
ركايات في  في موضوعو، كقد تلقاه جميع أئمتنا عليهم السبلـ بالقبوؿ، كنقلوا عنو كثيران من ال

كتبهم، كأنا أركيو عن عدد من مشائخنا كعلمائنا األجبلء بطريق اإلجازة بأسانيد متعددة 
 أعبلىا:

عن شيخنا السيد العبلمة المجتهد مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدم، عن أبيو محمد 
الوزير،  بن منصور المؤيدم، عن اإلماـ محمد بن القاسم الحوثي، عن اإلماـ محمد بن عبداهلل

عن الحافظ أحمد بن زيد الكبسي، كشيخو السيد اإلماـ أحمد بن يوسف زبارة، عن أخيو 
السيد الحسين بن يوسف بن زبارة، عن أبيو العبلمة يوسف بن الحسين زبارة، عن أبيو الحسين 

بن أحمد زبارة، عن كل من أحمد بن صالح بن أبي الرجاؿ كعامر بن عبداهلل الشهيد، كىما 
ف عن اإلماـ المؤيد باهلل محمد بن القاسم، كاإلماـ المتوكل على اهلل إسماعيل بن القاسم، يركيا

 كىما عن اإلماـ المنصور باهلل القاسم بن محمد.
كعن شيخنا السيد العبلمة الولي بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، عن العبلمة أحمد بن محمد 

، عن عبداهلل بن علي الغالبي، عن أحمد بن القاسمي، عن اإلماـ الحسن بن يحيى القاسمي
 يوسف زبارة، بو.

كعن السيد العبلمة إسماعيل بن أحمد المختفي عن العبلمة محمد بن إبراىيم حورية، عن 
اإلماـ محمد بن القاسم الحوثي، عن العبلمة محمد بن عبداهلل الوزير، عن أحمدبن يوسف 

 زبارة، بو.
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د بن الحسن العجرم، عن السيد العبلمة علي بن محمد العجرم، عن كعن السيد العبلمة محم
السيد العبلمة يحيى صبلح ستين، عن القاضي العبلمة محمد بن عبداهلل الغالبي، عن القاضي 

 العبلمة عبداهلل بن علي الغالبي، عن السيد العبلمة أحمد بن يوسف زبارة، بو.
القاضي العبلمة علي بن أحمد السدمي كعن كعن السيد العبلمة أحمد بن محمد زبارة، عن 

القاضي العبلمة حسن العمرم، كىما عن القاضي العبلمة محمد بن أحمد العراسي كالسيد 
العبلمة أحمد بن محمد الكبسي، عن القاضي العبلمة عبداهلل بن علي الغالبي، عن السيد 

 العبلمة أحمد بن يوسف زبارة، بو.
ة حمود بن عباس المؤيد، عن العبلمة عبدالواسع الواسعي، عن كأركيو أيضان عن السيد العبلم

العبلمة محمد بن عبداهلل الغالبي، عن العبلمة أحمد بن محمد السياغي، عن العبلمة محمد بن 
إسماعيل الكبسي، عن العبلمة إسماعيل بن محمد الكبسي، عن العبلمة الحسين بن أحمد 

لداعي، عن العبلمة محمد بن أحمد مشحم السياغي، عن العبلمة علي بن أحسن جميل ا
الصعدم، عن السيد صاـر الدين إبراىيم بن القاسم، عن القاضي محمد بن أحمد األكوع، عن 

القاضي أحمد بن سعد الدين المسورم، عن اإلماـ المؤيد باهلل محمد بن القاسم، عن أبيو 
 المنصور باهلل القاسم بن محمد.
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سم بن محمد، عن أمير الدين عبداهلل بن نهشل، عن أحمد بن عبداهلل ػ كيركم اإلماـ القا
الوزير، عن اإلماـ المتوكل على اهلل يحيى شرؼ الدين، عن اإلماـ محمد بن علي السراجي، 
عن اإلماـ عز الدين بن الحسن، عن اإلماـ المطهر بن محمد الحمزم، عن اإلماـ أحمد بن 

دم بن يحيى، عن القاسم بن أحمد بن حميد الشهيد، عن يحيى المرتضى، عن أخيو السيد الها
 أبيو، عن جده.

ػ كيركم الشهيد حميد بن أحمد المحلي عن اإلماـ المنصور باهلل عبداهلل بن حمزة، عن العبلمة 
الحسن بن محمد الرصاص، عن القاضي العبلمة جعفر بن أحمد بن عبدالسبلـ، عن المحدث 

يد بن الحسن البيهقي، عن الحاكم عبيداهلل بن عبداهلل أحمد بن أبي الحسن الكني، عن ز 
الحسكاني، عن أبيو، عن عبدالرحمن بن الحسن النيسابورم، عن علي بن محمد بن كاس 

النخعي، عن سلماف بن إبراىيم المحاربي، عن نصر بن مزاحم المنقرم، عن إبراىيم بن 
 ن علي عليو السبلـ.الزبرقاف، عن أبي خالد الواسطي، عن اإلماـ األعظم زيد ب
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ػ كأركم أيضان بالسند المذكور إلى أبي الحسن الكني عن أبي الفوارس توراف شاه الجيلي، عن 
أبي علي بن آموج، عن القاضي زيد بن محمد الكبلرم، عن القاضي علي محمد خليل، عن 

كعن أخيو اإلماـ  القاضي يوسف الخطيب، عن اإلماـ المؤيد باهلل أحمد بن الحسين الهاركني،
الناطق بالحق يحيى بن الحسين الهاركني، عن أبي العباس الحسني، عن أحمد بن محمد 

البغدادم، عن عبدالعزيز بن إسحاؽ بن جعفر بن الهيثم القاضي ببغداد، عن أبي القاسم علي 
ن بن محمد النخعي الكوفي، عن سليماف بن إبراىيم المحاربي، عن نصر بن مزاحم المنقرم، ع

 إبراىيم بن الزبرقاف، عن أبي خالد الواسطي، عن اإلماـ األعظم زيد بن علي عليو السبلـ.
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 ترجمة المؤلف
عندما كنت أبحث عن ترجمة المؤلف في كتب التاريخ كالتراجم كجدت بأف ىذا الكتاب 

لعبلمة )المنهج المنير تماـ الركض النضير( قد نسب إلى عالمين من أسرة السياغي ىما: ا
 . ى1323كالمتوفى سنة   ى1256أحمد بن محمد بن يحيى بن أحمد السياغي المولود سنة

  ى1303ككلده العبلمة أحمد بن أحمد بن محمد بن يحيى بن أحمد السياغي المولود سنة 
 . ى1341كالمتوفى سنة 

عبد السبلـ  إلى األكؿ كتبعو العبلمة 157حيث نسبو المؤرخ )زبارة( في كتابو )نزىة النظر( ص
، كنسبو الباحث )الحبشي( إلى كل كاحد 188الوجيو في كتابو )أعبلـ المؤلفين الزيدية( ص
 .75منهما في كتابو )مصادر الفكر في اليمن( ص

كالحقيقة أف نسبتو إلى أين من ىذين الرجلين أك إليهما معان ىي نسبة غير صحيحة، فمؤلفو ىو 
 . د بن الحسين السياغي المولود سنة كالمتوفى سنة القاضي العبلمة أحمد بن أحمد بن محم

أم بعد كفاتهما بأكثر من أربعين عامان،   ى1380كما أنو لم يفرغ من تأليفو النهائي إال سنة 
كلعل تشابو األسماء ىو السبب في الخلط، كيزيدنا يقينان في ما توصلنا إليو اننا كالحمد هلل 

د نقلها كالد زكجتو القاضي العبلمة عبد الكريم بن عثرنا على ترجمة للمؤلف بخطو ىو، كق
أحمد بن علي بن عبد الكريم السياغي، كقد ذكر في الترجمة كل ما يتعلق بحياتو العلمية منذ 

الصغر.كىنا أنقل منها ما يتعلق بموضوع الترجمة علمان أني سأنقلها حرفيان كفيها بعض المفردات 
 شي.العامية التي سيتم إيضاحها في الحوا
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 اسمو كنسبو
 قاؿ رحمو اهلل:

 )أما اسمي كنسبي فأنا:
القاضي العبلمة صفي الدين أحمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسماعيل بن أحمد بن 
الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بن سليماف بن صالح بن محمد السياغي نسبان كالحيمي 

نسب من المشجر لدف األخ الشرفي حسين بن أحمد بلدان كالصنعاني منشأن كمسكنان، كتماـ ال
 السياغي. ككل أسبلفي منهم من تولى القضاء كمنهم من تخلَّى عنو كالعلم بينهم متوارث.
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 ]العبلقة بينو كبين مؤلف الركض النضير[
كيجتمع نسبي أنا كصاحب الركض النضير الوالد العبلمة الحسين بن أحمد بن الحسين في 

لقاضي العبلمة أحمد بن الحسين السالف ذكره ممن تولى القضاء كلم يعذر منو حتى كالده ا
 توفي.

 كالمؤلف ىو القاضي إسماعيل بن أحمد المذكور.
 الجامع لهما القاضي أحمد بن الحسين المذكور.

كتوفي المؤلف في حياة كالده، كتوفي كالدىما عن كلده إسماعيل ال غير. كلم يخلف المؤلف 
و محمد كميمونة، توفي محمد بعد أبيو كلم يعقب، كخلف كريمتو ميمونة كعمو غير كلدي

 القاضي إسماعيل صنو أبيو. فالمؤلف من آبائي رضي اهلل عنهم جميعان.
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 كالدتو كنشأتو كدراستو
 قاؿ رحمو اهلل:

بار( أحد )كادم االج أما كالدتي فأخبرني كالدم جزاه اهلل خيران أنها كانت في )بيت حاضر( ب
، كتربيت في حجر  ى1317مخاليف ناحية )سنحاف( قبيل الظهر رابع كعشرين ربيع األكؿ سنة 

أبوم جزاىما اهلل عني خيران مجبلالن محترمان منعمان بأطيب النعم أكبلن كلبسان كشربان مع قيامهما 
 التاـ علٌي من كل جانب.



كتغيبت أكثر القرآف كجٌودتو على  كقرأت القرآف الكريم على يد كالدم حتى أكملتو مرتين،
كالدم كتعلمت عليو أكثر قواعد التجويد كالخط كبعض الحساب، كتغيبت متن الملحة 

للحريرم كمتن الفرائض للعصيفرم كالبعض من متن األزىار لئلماـ المهدم كل ذلك لدف 
 كالدم.

قة أبوم، كسكنت كدخلت صنعاء مهاجران لطلب العلم كعمرم حينئذ في السنة العاشرة على نف
)الجامع المقدس( كذلك في سنة ثبلثين، كجمعت  في منزلتنا المعركفة إلى اآلف الكائن بنايتها ب

ىمتي في غيب المتوف، فتممت األزىار غيبان لئلماـ المهدم، كتغيبت )الكافية( البن الحاجب 
خيص( للزكيني في النحو ك)الشافية( لو في الصرؼ ك)متن الغاية( للحسين بن القاسم ك)التل

ك)متن الجزرية(، كنسخت كل ذلك بخطي، كجعلت لي كل يـو جملت دركس في تجويد 
 القرآف على مشائخي اآلتي ذكرىم، كفي أياـ العشارة كنت أخرج لدل أبوم.

ثماف  38خمس كثبلثين شرعت في درس بعض كتب النحو كالصرؼ إلى سنة  35كمن سنة 
الدين كأصوؿ الفقو كعلم الحديث، كأجل الكتب  كثبلثين، كشرعت في درس الفركع كأصوؿ

التي كنت أقرأىا كنت أنسخها ككنت أدرّْس الكثير ممن كنت أقرأ أنا كىم لدف مشائخنا في  
 كثير من الدركس.
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أربعين كثبلثمائة كألف اشتغلت بالتدريس لمن معي من اإلخواف كلمن دكني   ى1340كمن سنة 
سنين المذكورة كيـو الخميس كالجمعة من كل أسبوع كنت أخص من طلبة العلم، كفي كل ال

 اليومين بدرس القرآف ليبلن كنهاران مع النسخ لمعاشر األسبوع كل ذلك كالبقاء بالمنزلة.
كقع الشركع في قراءة كتب السنة كشركحها كالبحر كالبياف كالغاية كالعضد  43كمن سنة

 .كالكشاؼ كغيره كندرس ما دكف الكتب المذكورة
ككل القراءة درسان كتدريسان في أنهى ما يكوف من التحقيق كالتدقيق كاستخراج المسائل بأدلتها 

مع ضوابط كل كتاب غيبان كجمع الشوارد كقيد األكابد ليبلن كنهاران مع حسن السيرة كحسن 
المعاملة كإعادة كل ليلة جميع الدركس كالبحث عما أشكل، كىكذا استمرت الحالة إلى اآلف، 

 شاركت مشائخي في مشايخهم في السماع عليهم كما ستعرؼ قريبان إف شاء اهلل تعالى.ك 
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 مشائخو
 أما مشائخي في تجويد القرآف كسماعو على قراءة نافع فهم الكثير.

 منهم كالدم رضي اهلل عنو السالف الذكر. -1
عليو من أكؿ الفاتحة إلى كمنهم سيدنا العبلمة الضرير حمزة بن عبد اهلل البهلولي أسمعت  -2

 آخر األنعاـ.
 كمنهم سيدنا العبلمة حسين األكوع أسمعت عليو من األنعاـ إلى آخر سورة الناس. -3
كمنهم إماـ الجامع المقدس سيدنا العبلمة الصفي أحمد بن عبد الرزاؽ الرقيحي أسمعت  -4

 عليو من الفاتحة إلى سورة الحج.
دس سيدنا العبلمة حسين بن عبد الرزاؽ الرقيحي أسمعت كمنهم أخيو إماـ الجامع المق -5

 عليو مرة من الفاتحة إلى سورة الناس، كمرة من الفاتحة إلى الكهف.
 كمنهم سيدم العبلمة الضياء إسماعيل المركني أسمعت عليو من الفاتحة إلى الناس. -6
يو من الفاتحة إلى كمنهم سيدنا الفاضل األديب العبلمة صالح الحوثي الذمارم أسمعت عل -7

 سورة المجادلة كأجازني.
كمنهم سيدنا العبلمة أحمد السوادم الحدائي أسمعت عليو من سورة مريم إلى سورة الناس  -8

 كأجازني.
 كمنهم سيدنا العبلمة أحمد بن محمد الشبللي أسمعت عليو من الفاتحة إلى يونس. -9
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ت من أنوار علومو مجموع الفوائد كتقييد الشوارد كمنهم من الزمتو مبلزمة الظل كاقتبس -10
شيخ مشايخ القرآف كالقراءات العبلمة في جميع الفنوف أحمد بن حسين الطرماح، أسمعت 
عليو القرآف كامبلن مرتين سماع تحقيق كتدقيق. كتيسر لي في السماع في أم كقت أردت. 

قتو في مشائخو في كتب السنة كرافقني في غيب متن الغاية كغيرىا كفي درس المتوف، كراف
كغيرىا. ككاف رحمو اهلل يضرب بو المثل في الذكاء كالحفظ كغير ذلك، كأجازني إجازة طويلة 
في قراءة نافع كذكر لي سنده، كلوال اإلطالة لذكرتو، كلي مع المذكور جملة كتب كنت أمليها 

 عليو كنقص كىو يفسرىا في سنين كثيرة رحمو اهلل تعالى.
م سيدنا العبلمة الزمتو مبلزمة طويلة الفاضل التقي علي بن ىادم اللوذعي الضرير، كمنه -11

أسمعت عليو القرآف ثبلثان كل مرة من الفاتحة إلى آخر سورة الناس سماع تحقيق كتدقيق، 
كأجازني إجازة خاصة كعامة بخط كإمضاء كلده عبد الملك بن علي بن ىادم اللوذعي كختم 



 كالده المذكور.
 أف قاؿ:إلى 

 )كأما مشايخي في سماع مؤلفات العلماء كمصنفاتهم من جميع الفنوف فهم الكثير.
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أكالىم بالذكر كأقدمهم في السماع كاإلجازة كالدم كسيدم القاضي العبلمة السامي  -1
صاحب األخبلؽ المرضية كالهمم العلية كالرتب السنية العابد الزاىد أحمد بن محمد بن 

إسماعيل السياغي رضي اهلل عنو كأرضاه كبل ثراه بوابل الرضا كالرحمة. أسمعت  الحسين بن
عليو مراران )متن األزىار( غيبان ك)الملحة( ك)كافية ابن الحاجب( كقراءة عليو )شرح األزىار( 
إلى اإليماف ك)البحرؽ( ك)القطر( كامبلف ك)القواعد( ك)حقائق المعرفة( كالنصف األكؿ من 

ك)مجموع اإلماـ زيد بن علي( كغيره من كتب السنة في مجالس متفرقة مع ما  )عدة األكياس(
 كنت ألتقط منهم من الضوابط كالمسائل الغريبة خصوصان في مسائل الفرائض كالفركع.

... كتعلمت منهم صفة كتابة البصائر كغيرىا من سائر المعامبلت كالقاسم كتحرير الفصوؿ 
 ران.كاألحكاـ كغير ذلك جزاه اهلل خي

كمن مشائخي الوالد العبلمة حميد المساعي الزاىد التقي محمد بن أحمد بن محمد بن  -2
يحيى السياغي رحمو اهلل قرأت عليو بالجامع المقدس )الفاكهي( على )ملحة اإلعراب( من أكلو 

، كقرأت عليو )البحرؽ( ك)قطر ابن ىشاـ( ك)قواعد اإلعراب(  ى1335إلى آخره في سنة 
 )مجموع اإلماـ زيد بن علي( كمن )شرح األزىار( كغير ذلك.كالبعض من 
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كمن مشائخي سيدم الوالد العبلمة صفي الدين عبلمة المعقوؿ كالمنقوؿ كمحقق األصوؿ  -3
كالفركع أحمد بن أحمد بن محمد بن يحيى السياغي رضي اهلل عنو. أسمعت عليو )متن 

ر( إال اليسير، ككانت القراءة بين مغرب كعشاء في قبة األزىار( غيبان. كقرأت عليو )شرح األزىا
)األبهر( كقرأت عليو بالجامع المقدس )مغني اللبيب( كامبلن مع أكثر  )المنصور حسين( ب

)حاشية األمير(. كقرأت عليو )كافل لقماف( مع حواشيو كامبلن ك)الفواكو الجنية( كاملة، ك)قطر 
ك)زاد المعاد( كجمعو بقبة المنصور بن حسين باألبهر  ابن ىشاـ( إلى التوابع، ك)كنز الرشاد(

 . ى1336كالتماـ نهاية القعدة الحراـ سنة  ى1336كابتداء القراءة أكؿ شهر ربيع اآلخر سنة



... ك)جوىرة الفرائض( للناظرم غير المبتت، كقرأتها مرة أخرل كامبلن مع المبتت ك)شرح 
)كافل الطبرم( ك)التلخيص(  )الكافل( الشهير بالخمسمائة اآلية( في األحكاـ للنجرم كأكثر 

في المعاني كالبياف كامبلن كقرأت عليو أيضان )أمالي أبي طالب( كامبلن ككاف الفراغ في شهر ربيع 
كفي )الخبيصي( إلى الحركؼ كقرأت عليو كتاب )الذكر( لمحمد بن منصور  1341األكؿ سنة 

 27ككقع الفراغ في  1336ع اآلخر سنة المرادم خميس كجمعو ككاف اإلبتداء في غرة ربي
كغير ذلك كل ذلك بالجامع المقدس من بعد شركؽ الشمس ككنت  1337شهر القعدة سنة 

 أسمع عليو غيبان قبيل العصر معاشر متن الفرائض كالملحة كغير ذلك
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بحرؽ( كمن مشائخي العبلمة الحاج عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل قشاشة قرأت عليو )ال -4
على )ملحة اإلعراب( كامبلن ك)الفاكهي( على )ملحة اإلعراب( كامبلن ك)قطر الندل( البن ىشاـ  

 كامبلن كغير ذلك. كل ذلك بعد شركؽ الشمس في مؤخر الجامع الكبير.
كمن مشائخي العبلمة العزم محمد بن محمد السنيدار رحمو اهلل، قرأت عليو )شرح  -5

و إلى آخره كمرة إلى الوقف مع الحواشي. كقرأت عليو )جوىرة األزىار( مرة كامبلن من أكل
الفرائض( للناظرم ستة أشراؼ كل شرؼ من أكلها إلى آخرىا غير المبتت. كقرأت عليو 

)الثبلثين المسألة( البن حابس ثبلثة أشراؼ عوامل مع أكثر الحواشي. كفي )أنوار اليقين( قدر 
 قدر سدسو في آخره كل ذلك من بعد طلوع الناصفة ، كقرأت عليو )عدة األكياس( إال

الشمس بمقصورة الجامع المقدس الشرقية كغير ذلك كبعد العشاء بمؤخر الجامع المقدس 
 شفاء األكاـ لؤلمير الحسين بن محمد.

كمن مشائخي السيد العبلمة أحمد بن يحيى المسورم رحمو اهلل قرأت عليو )كافل لقماف(   -6
لسيد أحمد بن محمد الشرفي كامبلن )شرح األساس( لئلماـ القاسم كامبلن، ك)عدة األكياس( ل

بن محمد رحمو اهلل، ك)حاشية السيد( على )كافية ابن الحاجب( في النحو ك)قطر الفاكهي( 
مع )حاشية ياسين( ك)شرح ابن عقيل( على )ألفية ابن مالك( مع أكثر )حاشية الخضرم( 

 العصر في الجناح الشرقي بالجامع المقدس. ك)كافل حابس( كامبلن كغير ذلك كل ذلك بعد
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كمن مشائخي السيد العبلمة عبد الخالق بن حسين األمير رحمو اهلل، قرأت عليو )شرح  -7
، ككقع التماـ يـو 1335قواعد اإلعراب( المسمى )موصل الطبلب( في غرة المحـر سنة 

امبلن ك)الفاكهي( على )ملحة ، ك)كافل لقماف( ك1335شهر ربيع األكؿ سنة 14الثبلثاء 
اإلعراب( ك)شرح ابن عقيل( على )ألفية ابن مالك( مع أجل )حاشية الخضرم(، ك)الفواكو 

الجنية( كاملة، كالبعض من )كافل حابس(. كمن )كافل الطبرم( كغير ذلك كل ذلك من بعد 
لو كلي من  الظهر إلى العصر بمقدـ الجناح الغربي بالجامع المقدس كرافقتو في المسموعات

شيخنا العبلمة الحسين بن علي العمرم رحمو اهلل من بعد صبلة العصر إلى قبل غركب الشمس 
 يوميان.

كمن مشائخي القاضي العبلمة عبد اهلل بن محمد بن محسن السرحي، قرأت عليو  -8
)المناىل شرح الشافية( في الصرؼ البن الحاجب كاملة، ك)التفتازاني في الصرؼ( كامبلن، 

االيساغوجي( في المنطق كامبلن مع )حاشية عبد اهلل اليزدم(. كشطران في )غاية السؤؿ في ك)
علم األصوؿ(. ك)الجوىر المكنوف( في المعاني كالبياف، كفي )الشرح الصغير( في المعاني 

كالبياف إلى أثناء علم البياف كغير ذلك، كل ذلك بعد الظهر بالجناح الشرقي بالجامع المقدس، 
 ركتو في السماع من شيخو شيخنا العبلمة الحسين بن علي العمرم رحمو اهلل.كقد شا
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كمن مشائخي السيد العبلمة أحمد بن علي الكحبلني، قرأت عليو )الفاكهي( على )ملحة  -9
 1336ككقع الفراغ في ثامن شهر جماد األكؿ سنة  1335اإلعراب( في شهر الحجة سنة 

، ك)كافل لقماف( كامبلن، ك)كافل 1339دع السماع في شواؿ سنة ك)شفاء األمير الحسين( ب
حابس( كامبلن، ك)المنهاج الجلي( لئلماـ المهدم كامبلن، ك)غاية السؤؿ في علم األصوؿ( 

 للحسين بن القاسم ك)الكشاؼ(، ك)شرح الخمسمائة اآلية( كغير ذلك.
علي بن علي اليماني اآلتي  ... كرافقت المذكور في السماع من شيخو شيخنا العبلمة القاضي

 ذكره كل ذلك بمؤخر الجناح الغربي للجامع المقدس إال في أياـ الشتاء ففي المقصورة الغربية.
كمن مشائخي القاضي العبلمة محمد بن عبد الرحمن الثبليا، قرأت عليو )الفاكهي( في  -10
ها كغير ذلك، كل ك)قطر ابن ىشاـ( كامبلن ك)األجركمية( حق دحبلف مع حاشيت 1335سنة 

 ذلك بعد العصر في الجناح الشرقي بالجامع المقدس.
كمن مشائخي سيدنا العبلمة حسين الشعيبي رحمو اهلل، قرأت عليو )شرح األزىار( من  -11

أكلو إلى الحج مع حواشيو كقرأت عليو )جوىرة الفرائض( مع الحواشي كاملة غير المبتت كغير 



 الجامع المقدس. ذلك، كل ذلك بعد الظهر في مقدـ
كمن مشائخي السيد العبلمة محمد بن محمد زيد الحوثي رحمو اهلل، قرأت عليو )شرح  -12

األزىار( مع حواشيو إال القليل في آخره، كقرأت عليو )الفرائض( للناظرم، كل ذلك في مسجد 
 داكد بعد الفجر.
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قرأت عليو )أمالي أحمد بن  كمن مشائخي القاضي العبلمة أحمد بن الحسين العمرم، -13
من أكلو إلى آخره كتاريخ تماـ  1354عيسى( ككاف ابتداء السماع في محـر الحراـ سنة 

، كأجازني فيو كذكر سنده فيو إلى اإلماـ أحمد بن 1355شهر ربيع أكؿ سنة11السماع يـو 
سجد بخطو كإمضائو ككانت القراءة في م 1355عيسى تأريخ اإلجازة شهر ربيع أكؿ سنة 

. كقرأت عليو )إتحاؼ األكابر بإسناد الدفاتر( لشيخ اإلسبلـ القاضي العبلمة محمد بن  ابرـك
علي بن محمد الشوكاني. كقرأت عليو أيضان )العقد النضيد فيما اتصل من األسانيد( للسيد 
العبلمة عبد الكريم بن عبد اهلل أبو طالب كأجازني فيهما كبما اشتمبل عليو من المصنفات 

كر سنده فيهما من طريق كالده اآلتي ذكرىا عند الكبلـ على السند إليهما قريبان إف شاء اهلل كذ 
 تعالى.

كمن مشائخي سيدنا العبلمة علي سنهوب رحمو اهلل، قرأت عليو )المناىل( على  -14
)الشافية( في الصرؼ البن الحاجب من أكلها إلى آخرىا. ك)حاشية السيد( على )كافية ابن 

في النحو من أكلها إلى الحركؼ، ك)االيساغوجي( في المنطق كامبلن. )كالتفتازاني(  الحاجب(
في الصرؼ كامبلن، كغير ذلك من كتب شتى ككانت القراءة لكل ىذه المؤلفات بعد العصر 

 بجامع المدرسة.
كمن مشائخي العبلمة خطيب الجامع المقدس بصنعاء محمد بن حسن دالؿ رحمو اهلل  -15

ت بين مغرب كعشاء بمؤخر الجامع المقدس )شمس األخبار( من أكلها إلى آخرىا، تعالى، قرأ
كقرأت عليو )أمالي أبي طالب( من أكلو إلى آخره قبيل الظهر بالجناح الشرقي بالجامع 

 المقدس.
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كمن مشائخي سيدنا العبلمة لطف حاتم رحمو اهلل، قرأت عليو )البحرؽ( من أكلو إلى  -16
 امع المقدس، ك)قطر ابن ىشاـ( إال القليل بآخره. كأجركمية دحبلف.آخره بالج

كمن مشائخي القاضي العبلمة الوجيو عبد الكريم بن أحمد مطهر، قرأت عليو الجزء  -17
األكؿ من )البحر الزخار( لئلماـ المهدم أحمد بن يحيى بعد شركؽ الشمس في بيتو المعركؼ 

 . ى1343بطلحة في سنة 
ي سيدنا العبلمة العامل التقي الزاىد حافظ مكتبة المصاحف بالجامع كمن مشائخ -18

المقدس إسماعيل بن علي الريمي رحمو اهلل، قرأت عليو )شرح األزىار( الشرؼ األكؿ كامبلن 
كالثاني إلى أثناء اإلجارة مع إمبلء أجل الحواشي، كقرأت عليو )جوىرة الفرائض( للناظرم  

ت عليو )البياف( للقاضي العبلمة يحيى مظفر كامبلن، كقرأت عليو كامبلن مع أجل الحواشي، كقرأ
أيضان )شفاء األكاـ( لؤلمير الحسين بن محمد كامبلن، كل ىذه الكتب قراءة تحقيق كتدقيق كبدع 

، كل ذلك بمؤخر المقدـ بالجامع المقدس، كأجازني 1348إلى سنة  1342القراءة من سنة 
 اآلتي ذكرىا.في المقركءات عليو بخطو كإمضائو 
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كمن مشائخي القاضي العبلمة المحقق في علـو المعقوؿ كالمنقوؿ المدقق لعلـو  -19
األصوؿ كالفركع عبد الوىاب بن محمد المجاىد الملقب الشماحي رحمو اهلل تعالى. قرأت 
عليو )شرح األزىار( من أكلو إلى الحج، كمن البيع إلى الغصب مع الحواشي قراءة تحقيق 

كتدقيق. كقرأت عليو أيضان )جوىرة الفرائض( للناظرم من أكلها إلى آخرىا مع المبتت 
كالحواشي قراءة تحقيق كتدقيق كقراءة عليو أيضان )المطوؿ( ك)المعاني كالبياف( إال القليل من 

آخره ك)المناىل الصافية( شرح الشافية في الصرؼ البن الحاجب إال القليل من آخرىا. 
ير( على )التلخيص( إلى البديع كالجزء األكؿ من )شفاء األكاـ( لؤلمير الحسين ك)الشرح الصغ

بن محمد. كابن عقيل على )ألفية ابن مالك( في النحو الجزء األكؿ. كل ذلك بالمقصورة 
إلى نهاية سنة  1341الغربية بالجامع المقدس من الصبح كل يـو إلى قرب الظهر من سنة 

  1345كاستمرت الدركس إلى سنة  1344ثم عاد في سنة  ثم كاف عزمو ضفير حجة 1342
 كل ذلك قراءة تحقيق كتدقيق.
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كمن مشائخي العبلمة التقي الكامل األمجد حميد المساعي الحسن بن لطف بن علي  -20
السرحي رحمو اهلل، قرأت عليو )الشرح الصغير( على )التلخيص( في المعاني كالبياف كامبلن، 

ائة اآلية( في األحكاـ للنجرم كاملة. ك)الفاكهي( على )ملحة اإلعراب( كامبلن ك)شرح الخمسم
ككاف التماـ للفاكهي يـو األحد سلخ شهر ربيع  1334في شهر شواؿ كاف بدع الدركس سنة 

كقع تماـ الخمسمائة كفي ربيع أكؿ سنة  1335كفي سلخ القعدة سنة  1335األكؿ سنة 
ت عليو )قطر الفاكهي( مع )حاشية ياسين( كامبلن، ك)شرح كقع التماـ للتلخيص، كقرأ 1336

ابن عقيل( على )ألفية ابن مالك( كامبلن مع أكثر )حاشية الخضرم(. ك)المغني( كامبلن مع أكثر 
 1339)حاشية األمير(، كالنصف األكؿ من )الكشاؼ( كل ذلك من نصف شهر شواؿ سنة 

لمذكورة، كفي المدة المذكورة قرأت عليو كالقراءة لديو مستمرة في الكتب ا 1344إلى سنة 
)االيساغوجي( مع )حاشية الحفني( ك)منظومة البدر األمير( في أصوؿ الفقو كامبلن كغير ذلك، 
كأجازني بخطو كإمضائو في المقركءات عليو إجازة خاصة كغيرىا إجازة عامة كفي اإلثبات بما 

 فيها من المؤلفات بأسانيدىا إجازة خاصة كعامة.
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كمن مشائخي العبلمة شرؼ اإلسبلـ الحسين بن يحيى الواسعي قرأت عليو )الشهاب(  -21
شهر 9كالتماـ  1336للقضاعي كقع ابتداء السماع يـو الخميس سلخ شهر ربيع اآلخر سنة 

، كقرأت عليو )مجموع اإلماـ زيد بن علي الفقهي كالحديثي( كامبلن، 1336جمادل اآلخر سنة 
د اليحيوية( لئلماـ الهادم جامعها ابن أبي النجم، ك)الحكمة الدرية( لئلماـ أحمد ك)درر األساني

بن سليماف كاملة، ك)حقائق المعرفة( لمن ذكرنا كاملة، ك)العقد الثمين( لؤلمير الحسين بن 
محمد كامبلن، ك)شرح الخمسمائة اآلية( في األحكاـ للنجرم كاملة، ك)شرح نهاية التنويو( 

بن إبراىيم كاملة، ك)المختصر( في علم األكقات كامبلن، ك)آداب العلماء للسيد الهادم 
كالمتعلمين( للحسين بن القاسم، ك)أصوؿ األحكاـ( لئلماـ أحمد بن سليماف كاملة، 

ك)المختصر( في علم الحساب كامبلن كغير ذلك. كأجازني في المقركءات المذكورة إجازة 
 ات كغيرىا إجازة عامة اآلتي ذكرىا.خاصة، كفي اإلثبات بما فيها من المؤلف

... كقرأت عليو )العقد النضيد فيما اتصل من األسانيد( للسيد العبلمة عبد الكريم بن عبد اهلل 
شهر الحجة سنة  4كتأريخ التماـ  1349شواؿ سنة 12أبو طالب تأريخ ابتداء السماع من يـو 

نهم. كأجازني بخطو كإمضائو كشاركتو في السماع من مشايخو كسأذكرىم في سندم ع 1349



في الصلوات الخمس المشهور بالمسلسل باليد بعد أف عدىن في يدم كذلك يـو األحد في 
 . ى1349شواؿ سنة 26
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كمن مشائخي القاضي العبلمة شيخ اإلسبلـ األكمل بقية علماء التحقيق كالتدقيق علي  -22
ؿ( للحسين بن القاسم، ك)الكشاؼ( بن علي بن أحمد اليماني. قرأت عليو )غاية السؤ 

للزمخشرم، ك)سبل السبلـ شرح بلوغ المراـ( للبدر األمير، ك)عمدة األحكاـ( البن دقيق 
العيد، ك)المطوؿ(. كل ذلك في بيتو كالقراءة للكل متصلة من ابتداء شركؽ الشمس إلى نهاية 

كأكملت كلها لم يفتني  الدركس قراءة تحقيق كتدقيق مع مراجعة أصوؿ كل المؤلفات المذكورة
. كقرأت 1340منها إال النادر مع إعادتو، كابتداء السماع لكل ذلك من نصف شواؿ سنة 

عليو بعد الظهر بمسجد األبهر بقبة المنصور حسين )البحر الزخار( من أكلو، ك)العضد( من 
فيها كعامة أكلو إلى قرب آخره ثم عاؽ عن تمامو الحماـ لشيخنا رحمو اهلل، كتأريخ اإلجازة 

 .1348فيما عداىا شواؿ سنة 
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كمن مشائخي الشيخ العبلمة التقي الفاضل الزاىد الزكي عبد الواسع بن يحيى الواسعي.  -23
قرأت عليو مؤلفات كثيرة ككتب عديدة، منها )درر األسانيد اليحيوية( للهادم جامعها ابن أبي 

( كامبلن، ك)صحيفة اإلماـ علي بن موسى الرضا( كامبلن، النجم كامبلن، ك)أمالي اإلماـ المؤيد باهلل
ك)الرسائل المطبوعة في أكائل علم الحديث بسنده إلى مؤلفها عن علماء الحرمين كالشاـ(، 
ك)مجموعي اإلماـ زيد بن علي الفقهي كالحديثي( كاملين، ككتاب )الذكر( لئلماـ محمد بن 

المحـر 19مؤيد باهلل( المذكور أكالن يـو األربعاء منصور كقع الشركع للسماع فيو كفي )أمالي ال
، كقرأت عليو )الطبرم( في أصوؿ 1340المحـر سنة  20كالتماـ يـو الخميس  1340سنة 

الفقو، ك)الغاية( النصف األكؿ منها، ك)حاشية السيد( شرح الكافية، كبعض )الكشاؼ( كفي 
ك)كنز الرشاد( كامبلن، ك)رياض  )الثمرات( للفقيو يوسف نحو الثلث، ك)المنذرم( كامبلن،

الصالحين( كامبل، ك)زيج المثنى( في علم الفلك كلو، ك)زيج عبد اهلل بن عبد اهلل بن أحمد 
السرحي(، ك)شرح الملخص لعلم الهيئة( كغير ذلك كثير. كقرأت عليو جميع مؤلفاتو التي ىي: 

)كنز الثقات في علم )نفع الطبلب في علم الحساب(، ك)كنز النجاة في علم األكقات(، ك



األكقات(، ك)الدرر المضيئة في المعربات كالمبنيات(، ك)القوؿ األرشد(، ك)شرح البسملة 
كالحمدلة( ك)أما بعد(، ك)الدر الفريد الجامع لمتفرقات األسانيد( كغير ذلك، مع المبلزمة 

بكل الكتب  للمذكور في أكثر أكقاتو مع ما كاف يستخرج منو من الفوائد كالغرائب، كأجازني
 المقركءة المذكورة كبغيرىا كباإلثبات إجازة خاصة ثم عامة مع اإلجازة باإلثبات
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المسمى في إجازتو التي يبلغ عدىا نحو السبعين بما في المؤلفات كالكتب مع بياف أسانيدىا 
 من طرؽ مشايخو إلى مؤلفيها من علماء اليمن كالحجازين كالشاـ كمصر.

ي العبلمة الحجة فريد عصره ككحيد دىره اإلماـ في علـو التفاسير كالسنة كمن مشائخ -24
الجامع بين فني الركاية كالدراية كعلـو المعقوؿ كالمنقوؿ شيخ الشيوخ كإماـ أىل الرسوخ 

كاقتبست من أنوار علومو الفوايد كتقييد  1354إلى سنة  1340الزمتو مبلزمة الظل من سنة 
ليو قراءة تحقيق كتدقيق الحسين بن علي بن محمد العمرم رضي الشوارد ككل المقركءات ع

 اهلل عنو، قرأت عليو ثبلثين مؤلفان تمامان:
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 ذكر مؤلفاتو كذكر تأريخ تمامها
)رياض العارفين( شرح العقد الثمين لؤلمير الحسين بن محمد في أصوؿ الدين. ذكرت في   -1

 الشبو كأدلة سقوطها، فرغت من تمامو. كل مسألة األقواؿ الراجحة بأدلتها كبياف
... قد نقل ىذا الشرح الكثير من طلبة العلم كالعلماء كأغناىم عما يجب عليهم في فن أصوؿ 

 الدين كغيره.
 ... كاألـ التي بخطي أكقفتها بمكتبة الجامع المقدس بصنعاء.

دين مع شواىد  )شرح صحيفة اإلماـ علي بن موسى الرضا(، جعلتو شرحان جليبلن في مجل -2
كل حديث منها كأقواؿ العلماء كحججهم كاألخذ كالرد، كجعلت لو مقدمة مشتملة على ثمانية 

 فصوؿ.
 ... كىذه النسخة جعلتها كقفان هلل كىي اآلف بمكتبة الجامع المقدس بصنعاء.

دد ... كبعد أعواـ رأيت إخواني طلبة العلم مشتاقين لنسخها لوال التطويل. كفي خبلؿ مدة التر 
باختصارىا يسر اهلل التخريج ألحاديثها للقاضي العبلمة محمد بن أحمد بن جار اهلل مشحم، 



كعند ذلك شمرت ساؽ العـز في اختصار الشرح كذكرت في أكؿ شرح كل حديث كبلـ 
التخريج، ثم ما ظفرت من الزيادة على ذلك من األمهات كسائر كتب الحديث ألىل البيت 

ن الفوائد كاختصرت ما يلـز اختصاره مع االستغناء بغيره، كزدت كغيرىم، كزدت ما ظفرت م
الفصل الثامن من فصوؿ المقدمة تراجم رجاؿ السند من لدف اإلماـ المهدم إلى آخره مع 

 التحقيق كالتدقيق كاستيفاء المذاىب كاألقواؿ كالحجج في كل حديث.
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علي بن موسى الكاظم( الشهير  ... كسميتو )الركض المنير الباسم شرح مسند اإلماـ
كىو اآلف في التصحيح  1372بالصحيفة الرضوية، كتأريخ تمامو في شهر رجب األصم سنة

 كالتهذيب كالنقل للطبع كالموجود اآلف نسختاف كبلىما بخطي.
تعليق شريف كمختصر لطيف على خطبة جوىرة الفرائض للناظرم كذكر مبادئ علـو  -3

على شرعية االبتداء بالبسملة كما بعدىا. قدر كراسة كنصف نصف الفرائض العشرة كالكبلـ 
، قد نقل الكثير من طلبة 1355شهر رجب األصب سنة 15قطع، تأريخ التماـ نهار الخميس 

 العلم كانتفعوا بو انتفاعان تامان.
، قوبلت على األـ، كبيده 1371... بيد األخ عبد الحميد أحمد معياد نسخة في رجب سنة 

 . ى1372زة تأريخها شعباف سنةمني إجا
الجامع الوافي لمعرفة الجناية كما يلـز كل جاني كما يخرج من رأس الماؿ كما يخرج من  -4

 .1350ثلث الباقي، تأريخ تمامو شهر ربيع أكؿ سنة
 ... قد نقلو الكثير من طلبة العلم كانتفعوا بو انتفاعان تامان.

قابلو من القركش فيما مضى كاآلف، نسخة بيد القاضي ... مع ذكر تحقيق الدرىم كالدينار كما ي
 حسين بن أحمد السياغي، كبيدم أربع نسخ بخطي.

الآللئ المضيئة حصرت فيو أصوؿ النحو كفركعو، كبنيتو على مقدمة كأربعة أبواب كخاتمة،  -5
 ىو اآلف بمكتبة الجامع المقدس. 1361رمضاف سنة25كقع الفراغ من تمامو في 

و بعد أعواـ مع زيادة ما ال بد منو كسميتو: )جواىر النحو المضيئة من اللساف ثم اختصرت -6
 . ى1376شهر ربيع األكؿ سنة12العربية(، فرغت من تمامو في 
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... قد نسخ الكثير من طلبة العلم ككل من اطلع عليو جـز بأنو يغني عن غيره من كتب النحو 
 مختصر جدان مستوفى لما في كتب النحو.

... ثم اختصرتو كسميتو عوامل النحوؿ كمعموالتو، كرتبتو على مقدمة كأربعة أبواب كخاتمة 
 نسأؿ اهلل حسنها.

... كبعد أشهر كثيرة جعلت لو شرحان نفيسان مع بياف األمثلة كالشواىد من الكتاب كالسنة 
الى أف أجد كأشعار العرب بلغ العمل إلى باب الحركؼ الناصبة للمضارع كالمؤمل من اهلل تع

 الفرصة لتماـ الشرح إف شاء اهلل.
)المنهج المنير تماـ الركض النضير، شرح مجموع اإلماـ زيد بن علي( على منهج المؤلف  -7

، ىو اآلف في نسخة من المسودة 1376كطريقو، فرغت من التماـ في غرة المحـر الحراـ سنة 
 لطبعو إف شاء اهلل.

مة مع التصحيح كمراجعة األصوؿ كالموجود اآلف نسختاف ... قد قرضو جملة من علماء العاص
 المنقوؿ من المسودة كالمنقوؿ منها كبلىما بخطي.

)البداية المجيدة في الرد على صاحب الحيدة( الشيخ عبد الرحمن الكناني القائل بأف  -8
ـ اهلل القرآف كبلـ اهلل غير مخلوؽ فيما جرل بينو كبين بشر المريسي القائل بأف القرآف كبل

محدث بمجلس المأموف كالرد على الجميع بأف ىذه المسألة كالمناظرة فيها كالتعصب ما أنزؿ 
 اهلل بها من سلطاف.

... كىو رد ميرضو مع ذكر األدلة كاألقواؿ المعتمدة كتقرير ما ينبغي المقاؿ بو في ىذه المسألة 
باركة ليلة الخميس ألحد قدر كراسة، فرغت من التماـ في الساعة السابعة في الليلة الم

 .1377كعشرين ليلة خلت من شهر رمضاف سنة 
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)حاشية لمجموع اإلماـ زيد بن علي الفقهي(، اقتصرت فيها على بياف داللة الخبر كما  -9
 يتأتى منو من مسائل كبياف ألفاظو الغريبة.

يسى في كل )مطالع النور شرح جامع محمد بن منصور الشهير بأمالي أحمد بن ع -10
مع بياف ترجمة  12العصور(، على شكل الركض، بلغت فيو إلى باب التيمم، عدد الكراريس 

 رجالو كترتيبهم على حركؼ المعجم.
 ترجمة لوالدنا مؤلف الركض النضير نحو كراستين نصف قطع. -11
جواب على رسالة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني أمين مكتبة الحـر  -12



عنوانها: )مقاـ إبراىيم علي كعلى نبينا كآلو الصبلة  1378لمكي المؤرخة في المحـر سنة ا
كالسبلـ ىل يجوز تأخيره عن موضعو عند الحاجة لتوسيع المطاؼ(. تأريخ فراغي من الجواب 

 .1379شواؿ سنة10في 
 ا(.. )كىي التي نقلنا بعضان منها ىن1379ترجمة لي شاملة كاملة إلى نهاية سنة  -13
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 كفاتو
شهر 8كبعد حياة حافلة بالعطاء كما سبق، انتقل إلى رحمة اهلل تعالى يـو الثبلثاء الموافق 

 بقرية الدجاج في شعوب بصنعاء كدفن في مقبرة الصياح الشرقية.  ى1402شعباف سنة 
 كصلى اهلل على سيدنا محمد كآلو الطاىرية.

 
 عبد اهلل بن حمود العزم

 كفقو اهلل
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 ]مقدمة المؤلف[
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 كبو أستعين

الحمد هلل الذم يؤتي الًحٍكمىةى ًمٍن عباده مىٍن يشاء، أحمده كلو الشكر كالثناء على ما أىنٍػعىمى بو 
كىدل، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو شهادة صادرة عن أقـو المذاىب، كأشهد 

عبده كرسولو نصره بشموس المناقب، صلى اهلل عليو صبلة كسبلمان  أف سيدنا كموالنا محمدان 
يقوماف بحق مقامو في أعلى المراتب، كعلى آلو أعبلـ الدين كقػيرىناء الكتاب ، كعلى أصحابو 

 كمن تبعهم بإحساف إلى يـو الحساب.
السنة  كىبػىٍعدي: فإفَّ )الركضى النَّضير شرح مجموع الفقو الكبير( المشتمل على صفوة كتب

كشركحها، كمذاىب علماء األقطار، كأقواؿ السلف كالخلف كحججهم، كاألخذ كالرد الذم 
عاؽ مؤلفو جدنا القاضي العبلمة النٍّْحرير، صىٍدري حيفَّاظ العصر األخير، الحيسىين بن أحمد بن 



ـ عن الحسين السياغي ػ ركح اهلل ركحو ػ كجعل من الرحيق المختـو غيبوقو كصبوحو عائق الًحما
التماـ، فػىلىبَّى دعوةى ربو نهار الخميس ثامن جمادل األكلى، سنة إحدل كعشرين كمائتين كألف 

ىجرية، عن إحدل كأربعين سنة كشهر، فوقف يراعو فيما علمنا على )باب متى يجب على أىل 
 العدؿ قتاؿ الفئة الباغية(.
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ٍذؿي الوسع كالطاقة في إتمامو إلكمالو على كحديث الباب اآلتي لىحىًقيقه على علماء اإلسبلـ بى 
منهجو كأسلوبو، كما ىو المعتبر في كل تتمةو خصوصان كفي بقية )المجموع( بضع أحاديث من 

)كتاب السير( محتاج إليها، كبعدىا )كتاب الفرائض( كىي نصف العلم، لصريح خبر أبي 
تاؽ، كالمكاتب، كالوصايا، كما ىريرة اآلتي في )كتاب الفرائض( كبعدىا أبواب الوالء، كالعً 

يتعلق بكلو منها كما بعدىا من األبواب في الحديث المشتملة على نػىيّْفو كتسعين حديثان في 
 فنوفو شىتَّى ال يستغني عنها أحده من الناس.

 كيف ال يػيتىمَّمي كىو نًعيمى الوثيقة لعلماء األناـ على أكًَّؿ مجموعو في السُّنة، كأكَّؿ ميؤىلَّفو في
اإلسبلـ على أيسلوًب ماًضٍيًو الذم عزَّ كجوده في المشهود كالمسموع ال يستغني عنو طوائف 

 العلماء على اختبلؼ مذاىبهم كمشاربهم.
كقد سبق إلى القياـ بشرح ىذه البقية سيدم العبلمة عبد الكريم بن عبد اهلل بن محمد أبو 

في )كتاب السير( بلفظ: حدثني زيد طالب ، كما قبلها من الحديث الثالث في الباب الثاني 
ًه، عن علي عليهم السبلـ، قاؿ: ))ال يػيٍفًسدي الحجَّ كالجهادى جىٍوري  بن علي عن أبيو، عن جىدّْ

 جائرو، كما ال يفسد األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر غلبةي أىل الفسق((.
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 ]التعليق على تتمة الركض[
حن بصدده قد سبق شرحها للمؤلف ػ رضي اهلل عنو ػ بما أغنى كىذا الحديث كما بعده إلى ما ن

فلم نذكرىا ثم تػىعىقَّبىوي سيدم العبلمة عباس بن أحمد بن إبراىيم مما نحن بصدده جزاىما اهلل 
 خيران.

لكن ال على منهج المؤلف كأسلوبو، كحيٍسًن صناعتو كما ىو المعتبر في كل تتمة، كمع ذلك 
ادة بعد الحديث الثالث في )باب طاعة اإلماـ( ذكر من )المجموع( ففي تتمة سيدم الضياء زي



 ما لفظو:
قاؿ: سألت زيد بن علي عن اإلمامة فقاؿ: ))ىي في جميع قريش، كال تنعقد االمامة إال ببيعة 

المسلمين، فإذا بايع المسلموف ككاف اإلماـ بػىرَّان، تىًقيَّان، عالمان، بالحبلؿ كالحراـ، فقد كجبت 
 لى المسلمين(( انتهى.طاعتو ع

ًر( بعد قولو: ))فبل  كأطاؿ في الكبلـ عليو كزاد أيضان في أثناء حديث المجموع اآلتي في )القىدى
ٍرهي اهلل كلم يػىٍقًضًو كلم يخلقو  تشهدكا جنائزىم(( بلفظ: فإفَّ مىن زعم أف في األرض شيئان لم يػيقىدّْ

 فقد زعم أف في األرض إلهان آخر يقضي كيقدر انتهى.
 ككله منهما غير مذكور في نسخة )المجموع( بخط سلفنا المؤلف.

كقد بحثت عنهما في نػىيّْفو كعشرين من نسخ )المجموع( الخىًطيَّة القديمة المقركءة المعتمدة 
الشهيرة بالصحة فلم أجدىما من المجموع، كأخبرني غير كاحد أنو قد بحث عنهما فلم 

نسخ )التخريج(، كال في نسخ )المنهاج الجلي( فلم يجدىما من )المجموع(، كلم أجدىما في 
 أذكرىما في ىذه التتمة .
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 ]سبب التأليف[
كطىالما ىممتي بالقياـ بهذه التكملة على نحو أسلوب المؤلف كمنهاجو، فإذا نػيبػيوُّ المؤلفات 

ار ىذه كاألكطار تدافعني، كعدـ التأىل تمانعني، فتقاصرت ًىمًَّتي عن استطبلع طوالع أنو 
 البقية، كتقاعدت عزائمي عن اكتشاؼ خبيئات أسرارىا.

حتى كىلَّفىني مىن ال تىسىعيني مخالفتو حميد المساعي، األخ القاضي، العبلمة شرؼ المعالي، 
الحسين بن أحمد السَّيَّاًغي ، كأعانني بالمهم من المؤلفات التي منها يستمد، كعلى النقل منها 

المؤلفات كما جمعتو من مؤلفات علماء السلف كالخلف، فشرعت في يػيٍعتىمد، إلى ما معي من 
 المطلوب، كبذلت المجهود مستعينان بالملك المعبود.

فلست لغيره ًبرىاجو على اإلعانة كالتيسير كالهداية، كإال فلست من فرساف ىذا الميداف، كال 
فضل اهلل الكريم التوفيق إلى  ممن ييعوَّؿ عليو في بياف، كال ممن يشار إليو بالبػىنىاف، راجيان من

 ))المنهج المنير تماـ الركض النضير((، كأف يجعلو تجارة رابحة، كإلى رضوانو أشرؼ كسيلةو.
ميعىوّْالن على مىن اطلع عليو ممن لو معرفة تامة ركاية كدراية إصبلح ما عسى أف يكوف من زىلًَّة 

ًة القىلىم، لنكوف جميعان أعوانان  وى  على الًبرّْ كالتقول. القىدىـ، أك نػىبػٍ
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 ]سند المؤلف[
ككلُّ المؤلفات التي منها أىٍستىًمدُّ، كعلى النقل منها أعتمدي، قد صحَّ لي إسنادىا إلى مؤلفيها منها 
ما ىو بالسماع، كمنها ما ىو باإلجازة، كالكثير منها بهما، أما سندم في )المجموع( فمن طرؽ 

ندو لي فيو بهما: عن شيخنا العبلمة زينة المجالس، كسراج كثيرة سماعان كإجازة، كأقرب س
المدارس، الحسين بن علي العمرم رحمو اهلل، عن شيخو حفيد المؤلف فريد زمانو ككحيد 

عصره سيدم الوالد العبلمة المحقق األكرع التقي أحمد بن محمد بن يحيى السَّيَّاغي ػ رضي 
بن أحمد بن يوسف الرباعي ، عن المؤلف ػ رضي اهلل عنو ػ عن شيخو القاضي العبلمة الحسن 

 اهلل عنو ػ بسنده المذكور في ))المقدمة((.
ـى للمؤلف رحمو اهلل شرح )الباب( في كتاب الطهارة، كبياف البغاة كأحكامهم ككيفية  كقد تػىقىدَّ

 قتالهم في شرح أحاديث الباب قبل ىذا بما أغنى عن اإلعادة.
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 ل العدؿ قتاؿ الفئة الباغية[]باب متى يجب على أى
كىذا الباب عقده اإلماـ عليو السبلـ لبياف عدد مىٍن يجب عليهم كعلى اإلماـ قتالهم، كأىل 

 العدؿ ىم المحقوف العاملوف بالكتاب كالسنة.
كالعدؿ: خبلؼ الجىٍور، كالفئة الجماعة، ذكره الزمخشرم ، كفي )المصباح( كفيو: ))ال كاحد 

 ها فئات، كقد يجمع بالواك كالنوف جبران لما نقص(( انتهى.لها من لفظها كجمع
كفي غيره من كتب اللغة، الفئة: الطائفة، كالهاء عوض من الياء التي نقصت كسطو، كأصلو فىًييى 

 مثل فىًقعى، ألنو من فاءى كييٍجمىعي على ًفئات، كالجمع ًفئيوف كما في )مختار الصحاح( كغيره.
على غيرىا، سيمّْيت بذلك ألنها عدلت عن القصد، كأصلو من بغى الجرح  كالباغية: الميٍعتىًديىةي 

إذا تىرامى إلى الفساد، كال يختص ذلك بنوع منهم دكف آخر كال بطائفة أك فئة دكف أخرل بل 
ىو شامل لكل من حصل منهم االعتداء على اإلماـ أك على فرد أك طائفة من المسلمين، 

اىيمىا عىلىى األيٍخرىل فػىقىاتًليوا الًَّتي تػىٍبًغي حىتَّى  الندراج كل ذلك تحت قولو تعالى: }فىًإٍف بػىغىٍت ًإٍحدى
[ أم ترجع إلى حكم اهلل كحكم رسولو صلى اهلل عليو كآلو 7تىًفيءى ًإلىى أىٍمًر اللًَّو{]الحجرات:

 كسلم، كىي نهاية حد قتالهم، فيقيد بها إطبلقات األدلة اآلتي ًذٍكرىا إف شاء اهلل تعالى.
 كأشار اإلماـ عليو السبلـ إلى بياف ما دىلٍَّت عليو تػىٍرجىمىة الباب بقولو:
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حدثني زيد بن علي عليو السبلـ قاؿ: ))إذا كاف اإلماـ في ًقلَّةو من العىٍسكىر لم يجب عليو قتاؿ 
 أىل البغي، فإذا كاف أصحابو ثلثمائة كبضعة عشر عدة أىل بىٍدرو كجب عليهم القتاؿ، كلم

ٍرًؾ القتاؿ، فإنو ليس من األعماؿ شيء أفضل من جهادىم((.  يػيٍعذىريكا بًتػى
ىذا التحديد ذكره السيد صاـر الدين في )حاشيتو على المجموع( كنسبو إلى اإلماـ زيد بن 

علي ، كفي رسالة السيد الشريف علي بن الحسين بن يحيى المعركفة بػ))التصفية في الرد على 
الشتوية(( ما لفظو: ))كقاؿ أبو العباس فيما حكاه اإلماـ زيد بن علي في الحىٍمزًية كشيعتهم 

)مجموع الفقو( من أف اإلماـ إذا كاف في قلةو من العدد لم يجب عليو قتاؿ أىل البغي، فإذا  
 كاف أصحابو ثلثمائة كبضعة عشر عدد أىل بدر قاتلهم((. انتهى.

م إذا كثر العدك، كذكره في )الجامع الكافي( كذكره اإلماـ زيد بن علي فيما يجب بو التغيير أ
بلفظو، كفيو: ))عن محمد بن منصور قاؿ: سألت اإلماـ عبد اهلل بن موسى متى يجب على 

 اإلماـ التغيير ؟ قاؿ: إذا كاف معو ثلثمائة كثبلثة عشر عدد أىل بدر.
تغيير كركل محمد بن منصور، عن أبي جعفر محمد بن علي، قاؿ: يجب على أىل األرض ال

 إذا كاف معو ثلثمائة كثبلثة عشر(( ػ انتهى.
 قاؿ في ))المنهاج الجلي((: ككبلمو عليو السبلـ يتضمن مسائل:

األكلى: أنو ال يجب قتالهم مع القلة، كالوجو في ذلك أف ذلك يكوف تعرضان لذؿ المسلمين 
 بجهادىم. حينان ألمرىم، كإظهاران لضعفهم، كتقوية لعدكىم، كىذا خبلؼ ما ىو المراد

(1/51) 

 

الثانية: إذا كاف مع اإلماـ من ذكره عليو السبلـ كجب القتاؿ، كالوجو في ذلك ما ذكره عليو 
 السبلـ من أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كاف عدة أصحابو ببدر ثلثمائة كبضعة عشر.

ل إذا كاف البغاة الجم إلى أف قاؿ: كأقوؿ: إف كبلـ اإلماـ عليو السبلـ ال يدؿُّ على التحديد، ب
الغفير ككاف ال تقـو الثبلثمائة كالبضعة عشر في كجوىهم فإفَّ حكمهم حكم العدد القليل الذم 

 منعو عليو السبلـ يدؿ على ذلك بأقل نظر من الناظر.
كقد اختلف العلماء قديمان كحديثان في مقدار عدد عسكر اإلماـ الذم يجب عليهم كعليو قتاؿ 

 عذركا بتركو.البػيغىاة كلم ي
فقاؿ اإلماـ زيد بن علي، كعبد اهلل بن موسى، كمحمد بن علي بن أبي طالب، كذكره محمد بن 

منصور في )الجامع الكافي( عن أبي حنيفة كىو قوؿ جماعة من علماء السلف فىمىٍن بػىٍعدىىيم: 



بغاة، كتغيير أنو إذا كاف عسكر اإلماـ ثبلثمائة كبضعة عشر فما فوؽ كجب عليهم جميعان قتاؿ ال
بغيهم حتى يفيئوا إلى أمر اهلل، كلم يعذركا بترؾ ذلك، كظاىر كبلمهم التوقيت بذلك أنو ال 

 يتأتى الوجوب فيما دكف ذلك، كلو ظنوا الغىلىبىة أككاف عدد البػيغىاًة أىقىلَّ منهم أك أكثر.
علي ىذا:  كقاؿ السيد الشريف علي بن الحسين في رسالتو المذكورة بعد ذكر كبلـ زيد بن

على قدر االستقبلؿ بالمعونة دكف التوقيت، كعلى ىذا فكبلـ زيد بن علي كمن معو موافق 
لكبلـ الجمهور اآلتي، فيجب على مىن دكف العدد المذكور مع ظن الغىلىبىة، لكن الظاىر من 

 نصوصهم أنهم أرادكا بذلك التوقيت.
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لفظو: كسألت أحمد بن عيسى عن ذلك فقاؿ: كذكر محمد بن منصور في )الجامع الكافي( ما 
لست أيكىقّْتي في ذلك قػىلُّوا أك كثركا، كالقائم بذلك أعلم قد قاـ الحسين بن علي في نػىفىرو 

 يسير.
قلت: كىو مذىب الجمهور، كأفَّ المعتبر في ذلك قدر االستقبلؿ بالمعونة قػىلُّوا أك كثركا مع 

 ظن الغىلىبىة.
: إذا كانوا أربعين رجبلن كجب عليهم التغيير، كفيو: كقاؿ كفي )الجامع الكافي( أيض ان: كقاؿ زيفػىري

: ال يجب حتى  ثػيرى العدك، فقاؿ قـو محمد : اختلف أىل العلم في عدة ما يجب بو التغيير إذا كى
ٍغًلبيوا يكوف أىل العدؿ على النٍّْصف من أىل البغي، لقولو تعالى: }فىًإٍف يىكيٍن ًمٍنكيٍم ًمائىةه صىاًبرىةه يػى 

ًإٍف يىكيٍن ًمٍنكيٍم أىٍلفه يػىٍغًلبيوا أىٍلفىٍيًن بًًإٍذًف اللًَّو{]األنفاؿ:  [.66ًمائػىتػىٍيًن كى
: الكثرة عشرة آالؼ إذا  كبلغنا عن علي أنو قاؿ: ال يػيٍغلىب عشرة ألف من ًقلَّةو، فقاؿ قـو

من الضعف، كقاؿ  اجتمعوا كاتفقت كلمتهم كجب عليهم التغيير، كإف كثر العدك فكانوا أكثر
: الكثرة اثني عشر ألفان لقولو تعالى: }كىيػىٍوـى حينػىٍينو ًإٍذ أىٍعجىبىٍتكيٍم كىثػٍرىتيكيٍم {]التوبة: [ ككاف 25قـو

عددىم اثني عشر ألفان، فقالوا: إذا اجتمعوا كذلك كجب عليهم التغيير، كإف كاف العدك أكثر 
 من الضٍّْعًف، انتهى.
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بعدد كقعة بدر الكبرل، كىي أكؿ كقعة بين المسلمين كأىل الشرؾ، كقالوا: إف احتج األكَّلوف 
اهلل تعالى أمر رسولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم بقتاؿ المشركين يـو بىٍدرو حين بلغ عدد مىن معو 



من أىل الحق ثبلثمائة كبضعة عشر، غير ناظر إلى قلتًهٍم كضعفهم كًقلًَّة العيدَّة معهم، كلم 
ثػىرىة العدك ككانوا زيىىاء ألف رجل، كقوتهم ككثرة العيدَّة معهم ما ذاؾ يػىٍنخى  ًذلوا كال فًشلوا، كال إلى كى

 إال لوجوبو عليهم.
كمن حججهم ما ذكره اإلماـ زيد بن علي في تفسير قولو تعالى: }فىشىرًبيوا ًمٍنوي ًإالَّ قىًليبلن 

ككاف ًعدَّةي أصحاب بدر من المسلمين  [ فالقليل ثبلثمائة كثبلثة عشر رجبلن، 249{]البقرة:
 كذلك.

كفي )الكشاؼ( في قولو تعالى: }فػىلىمَّا كيًتبى عىلىٍيًهٍم اٍلًقتىاؿي تػىوىلٍَّوا ًإالَّ قىًليبلن 
هيٍم{]البقرة: ًة أىل بىٍدرو(( .246ًمنػٍ  [: ))قيل: كاف القليل منهم ثبلثمائة كثبلثة عشر على ًعدَّ

هيٍم{]البقرة:كفيو في قولو تعالى: }فىشىرًبي  [: ))كقيل: لم يبق مع طالوت 249وا ًمٍنوي ًإالَّ قىًليبلن ًمنػٍ
 إال ثبلثمائة كثبلثة عشر رجبلن(( ػ انتهى .

كفي )تهذيب( الحاكم: ))إذ القليل الذين لم يشربوا من الماء مع طالوت كىم المؤمنوف 
دّْم: إف الذين لم ثبلثمائة كبضعة عشر، عن الحسن، كقتادة. كيركل عن ابن عباس، كالسُّ 

 يػىٍنخىذلوا مع طالوت ثبلثمائة كبضعة عشر(( ػ انتهى.
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كقد كرد في العدد المذكور أنو جم غفير فيما ذكره الزمخشرم كغيره من المفسرين في قولو 
عليو كآلو  [ في سؤالو صلى اهلل52تعالى: }كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًمٍن قػىٍبًلكى ًمٍن رىسيوؿو كىالى نىًبيٍّ {]الحج:

 كسلم عن عدد األنبياء بلفظ: قيل فىكىم الرُّسيل ؟ فقاؿ: ))ثلثمائة كثبلثة عشر جىمَّان غىفيران(( .
كمن حججهم ػ أيضان ػ قولو تعالى }يىاأىيػُّهىا النًَّبيُّ حىٍسبيكى اللَّوي كىمىٍن اتػَّبػىعىكى ًمٍن اٍلميٍؤًمًنينى 

علماء التفسير أنها نزلت بالبيداء في غزكة بىٍدرو  [ لما ذكره الزمخشرم كغيره من64{]األنفاؿ:
 قبل الوقعة.
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كاحتج بهذه اآلية زيفػىري قاؿ: ككاف نزكلها في إسبلـ عمر بن الخطاب كىو ميٍوؼو أربعين رجبلن عن 
ابن عباس كسعيد بن جبير، كفي كبلـ الحسن بن يحيى في )الجامع الكافي( ما يؤيد كبلـ 

ـى كلفظو: قد أٍعلىمى اهلل نبيَّو صلى اهلل عليو كآلو كسلم  الجمهور، كيجاب ب و عن حجج من تػىقىدَّ
كيف يقاتل، كأخبره بالًعدَّة التي يجوز بها القتاؿ، فقاؿ: }ًإٍف يىكيٍن ًمٍنكيٍم ًعٍشريكفى صىاًبريكفى يػىٍغًلبيوا 



ًإٍف يىكيٍن ًمٍنكيٍم ًمائىةه يػىٍغًلبيوا أىٍلفنا ًمٍن الَّ  [ ثم عىًلمى ضىٍعفىهيٍم عن 65ًذينى كىفىريكا{ ]األنفاؿ:ًمائػىتػىٍيًن كى
ًإٍف يىكيٍن ًمٍنكيٍم أىٍلفه يػىٍغًلبيوا أىٍلفىٍينً  ٍيًن كى  بًًإٍذًف ذلك فقاؿ: }فىًإٍف يىكيٍن ًمٍنكيٍم ًمائىةه صىاًبرىةه يػىٍغًلبيوا ًمائػىتػى

ًثيرىةن بًًإٍذًف اللًَّو [ ثم قاؿ: }كىٍم مً 66اللًَّو كىاللَّوي مىعى الصَّاًبرًينى{ ]األنفاؿ: ٍن ًفئىةو قىًليلىةو غىلىبىٍت ًفئىةن كى
[ فلم يضيق على من حضرتو الغيرة في الدين الدفع عن دينو 249كىاللَّوي مىعى الصَّاًبرًينى{]البقرة:

كنفسو كمالو كحريمو أف يقاتل في ًفئىةو ال حدَّ لها، ثم أخبر النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم أف 
ر الجهاد كلمةي حىقو عند إماـ جائر، فإف قيًتلى المتكلّْم بها كاف شهيدان، ككماؿ الطاعة في من أكب

ًة، كقاؿ لنبيو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: }كىأىًعدُّكا لىهيٍم مىا  قتاؿ العدك أف يقاتلوا في الفئة كالًعدَّ
 [ انتهى.60ًو عىديكَّ اللًَّو كىعىديكَّكيٍم{]األنفاؿ:اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيوَّةو كىًمٍن رًبىاًط اٍلخىٍيًل تػيٍرًىبيوفى بً 
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كأجاب الجمهور عن حجج األكَّلين بأف مسألة بىٍدرو كطالوت مقطوع لهما بالنٍَّصًر كلو كانوا دكف 
ذلك العدد مع الوثوؽ بهم كحصوؿ االستقبلؿ بهم في المعونة كلئلخبار لهما من اهلل بالنصر 

هم السبلـ يـو بىٍدرو للجهاد أكثر من المشركين بأضعاؼو كثيرة لنصوص كنزكؿ المبلئكة علي
األدلة بذلك في غير آية، كىي أكؿ كقعة في المشركين أىعىزَّ اهلل بها اإلسبلـ كأىاف الكفر، كىي 

مبسوطة في كتب المغازم، كالسّْيىر، كالتفاسير، لمن أراد أف يعرؼ ما فيها من آيات اهلل 
اهلل من إحقاؽ الحق كقطع دابر الكافرين، مع ما ثبت باالستقراء أف النبي  العجيبة لما يريده

 صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ ألىل بدر: ))اعملوا ما شئتم فإف مصيركم إلى الجنة (( .
كأجابوا عن حجة زيفػىرى بما ثبت باالستقراء أيضان أف إسبلـ عيمىرى كاف بمكة باإلجماع كإنما كجب 

ة في السَّنىة الثانية من الهجرة على أشهر األقواؿ، كالذم صىحَّ عن أكثر المفسرين القتاؿ بالمدين
كعلماء السّْيىر عن سعيد بن جيبىير أنو أسلم مع النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم ثبلثة كثبلثوف 

 رجبلن كست نسوة، ثم أسلم عمر بن الخطاب فنزلت اآلية.
من أىل الجهاد كال يجب عليهنَّ فلم يثبت أف إسبلـ  كال خبلؼ بين العلماء إف النسوة لىٍسنى 

 عيمىرى ميٍوؼو أربعين رجبلن، بل ميٍوؼو أربعان كثبلثين رجبلن.
كذكر ابن ىشاـ قوؿ جمهور علماء التفسير كالسير أف إسبلـ عمر بن الخطاب ميوؼو ثبلثة 

 عين رجبلن.عشر رجبلن، كإسبلـ الحمزة بن عبد المطلب ػ رضي اهلل عنو ػ ميٍوؼو أرب
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كيجاب على ما في )الجامع الكافي( من ًذٍكًر األقواؿ في الكثرة بخركجها عن مىحىلّْ النّْزاع، 
ثٍػرىتيكيٍم فػىلىٍم تػيٍغًن  بىٍتكيٍم كى َـّ اهلل سبحانو اإلعجاب بالكثرة بقولو تعالى: }كىيػىٍوـى حينػىٍينو ًإٍذ أىٍعجى كقد ذى

 اآلية كما بعدىا.[ 25عىٍنكيٍم شىٍيئنا{ ]التوبة:
كالذم قرره المحقق المقبلي كغيره كىو قوؿ جماعة من السلف فمن بعدىم بما حاصلو أف 

جهاد البػيغىاة من قبيل النهي عن المنكر بأحد المراتب الثبلث التي منها الجهاد باليد، كىو ال 
م ظن اإلماـ أنو يجب إال مع ظن التأثير، فإذا كاف مع اإلماـ من العسكر الموثوؽ بهم ما يغلبه

يستقلُّ بهم في المعونة على ذلك قػىلُّوا أـ كثركا مع استعداد ما يحتاجو من القوة كجب عليو 
دو البػهغىاة كقوَّتًًهٍم، لقولو تعالى: }كىٍم ًمٍن ًفئىةو قىًليلىةو غىلىبىٍت ًفئىةن   كعليهم ذلك من دكف نىظىرو إلى عىدى

[ اآلية، كقولو تعالى: }كىمىا النٍَّصري ًإالَّ ًمٍن ًعٍنًد اللًَّو ًإفَّ اللَّوى 249ة:كىًثيرىةن بًًإٍذًف اللًَّو ...{ ]البقر 
 [ كالمنصور مىٍن نىصىرىهي اهلل.10عىزًيزه حىًكيمه{ ]األنفاؿ:
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[ كغيرىا 7كقد ثبت لنا بنصوص الكتاب كقولو تعالى: }ًإٍف تىنصيريكا اللَّوى يىنصيرٍكيٍم {]محمد:
ما يػيٍقطىعي معو بوقوع النصر من اهلل للمجاىدين، كذلك مهما كاف ذلك هلل كفي كنصوص السنة 

سبيلو كابتغاءى مرضاتو كإلحقاؽ الحق كإزالة الباطل، كفوَّضوا أمورىم إلى اهلل كتوكلوا عليو 
 كاستغاثوا بو كنصركا دين اهلل كذكركا اهلل كثيران كحافظوا على القياـ بواجباتهم فعبلن كتركان، قوالن 
كعمبلن، كتجنَّبوا ميٍحًبطىاًت أعمالهم مع عدـ المنازعة كالظلم فيما بينهم، كغير ذلك مما ىو 

معلـو في بسائط ىذا الفن، فالنصر من اهلل مقطوع لهم كإال يكن منهم ذلك فمن أين يكوف 
 لهم ذلك؟ ػ انتهى مختصران.

نو يجوز لو االستعانة بالكفار كإذا احتاج اإلماـ إلى االستعانة فالهادكية كالمذىب قالوا: إ
 كالفساؽ على جهاد البغاة من المسلمين.

كقاؿ الشافعي : ال يجوز االستعانة بمشرؾ على قتاؿ البػيغىاة كتجوز بالفساؽ كالجمهور على 
عدـ ذلك مطلقان، كسيأتي تماـ الكبلـ في حديث علي أمير المؤمنين ))أمٍرتي ًبًقتىاًؿ الناكثين، 

 سطين(( اآلتي في آخر )المجموع( إف شاء اهلل تعالى.كالمارقين، كالقا
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 ]قصد البغاة إلى ديارىم[
ـى للمؤلف ػ رحمو اهلل ػ في حديث ))ال يفسد الحج  ىذا كأما قصد البيغاة إلى ديارىم فقد تػىقىدَّ

 كالجهاد جور جائر...(( ما لفظو:
م، فقاؿ القاسم ، كالسادة كأما البغاة فقد اختلف العلماء في جواز قصدىم إلى ديارى

 الهاركنيوف ، كالمنصور باهلل : أخيران أف ذلك يختص جوازه باالماـ فقط.
كقاؿ محمد بن عبد اهلل النفس الزكية، كالجيرجاني كالحاكم أبو سعيد : يجوز لبلماـ كغيره، 

ؿو ما لم كقاؿ الشافعي: ال يجوز مطلقان ما لم يقصدكنا، لقوؿ عليٍّ للخوارج: ال نبدؤكم بقتا
 تبدأكنا، كال خبلؼ في جواز قتالهم إذا قصدكنا.

إذا عرفت ىذا فاعلم أنو ال يجوز لئلماـ غزك البغاة مع عدـ الضرر منهم، قالو الشافعي، كإف 
جاز في الكفار، كإنما الذم يجوزي في البغاة دفع صولتهم عليو أك على غيره من المسلمين كلو 

في الخوارج: ))ال نبدؤكم..(( السالف ًذٍكره، كذكره المحقق فىردان لقوؿ أمير المؤمنين علي 
 الجبلؿ في ))ضوء النهار(( كأبى ذلك الجمهور.

[ قالوا: الفيئة: تركها للبغي، كىو 9قاؿ: قلنا: قالوا: }حىتَّى تىًفيءى ًإلىى أىٍمًر اللًَّو { ]الحجرات:
 لغة طلب الباطل.

 رىا بغي.قلنا: بل كمىٍنعي حق اإلماـ من الطاعة كغي
قالوا: لم يتعرض أمير المؤمنين لمن اعتزلو كال للخوارج مع عصيانهم إياه، كعدـ الوفاء ببيعتو، 
فلو كاف ذلك بغيان لما قاؿ ألصحابو: ))ال تبدأكىم ًبحىٍربو حتى يبدأككم(( كقولو بياف للبغي، 

 ألنو إماـ أئمة اللغة في الشرع انتهى.
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دل إلى اإلماـ كإلى أحدو من أىل اإلسبلـ من قطع طريق أك سفك دـو كأما إذا كاف ضررىم يتع
حراـ أك ظلم أحد، فذلك موجب لغزكىم إلى ديارىم دفعان لضررىم لما سيأتي في أدلة الباب 

اآلتي في كبلـ المحقق األمير كغيره، كإف كاف ضررىم ال يتعدَّل أحدان كال صالوا على أحد فقد 
 ـ، كالدخوؿ فيما دخل فيو المسلموف.أخلوا بواجب الطاعة لبلما

كال ٌشكَّ أف معصيتهم عظيمة لكن إذا كانوا ميسىلّْميىن للواجبات غير ممتنعين في تأدية ما يجب 
تأديتو عليهم، تيرًكوا كشأنهم مع تكرير الموعظة لهم، كإقامة الحجة عليهم، كأما إذا امتنعوا من 

 ذلك فقد تظاىركا بالبغي كجاىركا بالمعصية.
اىيمىا عىلىى األيٍخرىل فػىقىاتًليوا الًَّتي تػىٍبًغي حىتَّى تىًفيءى ًإلىى أىٍمًر اللًَّو{  كقد قاؿ تعالى: }فىًإٍف بػىغىٍت ًإٍحدى



[ كقد أجمع الصحابة على العزيمة التي عزمها أبو بكر الصديق في المقاتلة لمن 9]الحجرات:
 بعض ))مؤلفاتو((. فػىرَّؽ بين الصبلة كالزكاة ذكره المحقق الشوكاني في
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 ]أنواع الجهاد[
 )تنبيو(: اعلم أف الجهاد في سبيل اهلل على أربعة أكجو:

األكؿ: جهاد أىل الحرب من المشركين من العرب حتى يدخلوا في دين اهلل كال يقبل منهم إال 
فار اإلسبلـ أك السيف ال الجزية. كأما من غير العرب من عبدة األكثاف كالمجوس كسائر ك

 العجم فتقبل منهم الجزية.
الثاني: جهاد أىل العهد من اليهود كالنصارل إف امتنعوا من الجزية حتى ييسىلّْميوىا أك يػيٍقتىلوا، 

: اإلماـ ميخىيػَّره بين ما ذكرنا كبين أف يػىريدَّىم إلى عهدىم كإعطائهم الجزية.  كقاؿ قـو
ـى الكبلـ على كل ىذه الثالث: جهاد أىل البغي الموحًّْدين من الخوارج كغ يرىم، كقد تػىقىدَّ

 الثبلثة األكجو للمؤلف ػ رضي اهلل عنو ػ في )كتاب السّْيىر( بما أغنى عن اإلعادة.
كسيأتي في آخر )المجموع( في حديث علي قاؿ: ))أمرني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

ث الفرؽ، كمن اٍستىنَّ ًبسينًَّتًهٍم أك بقتاؿ الناكثين كالقاسطين كالمارقين(( الكبلـ على ىذه الثبل
 اعتقد عقيدتهم مستوفى إف شاء اهلل.

الرابع: جهاد اللصوص قيطَّاع الطريق، كسيأتي الكبلـ عليو إف شاء اهلل تعالى في الحديث 
 الخامس من ىذا.
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 ]عودة إلى شرح ))بضعة عشر(([
ى العشرة، ذكره الزمخشرم عن األصمعي، كفي قولو: ))كًبٍضعىةى عشر(( البضع ما بين الثبلثة إل

 تفسير اإلماـ زيد بن علي ما بين الثبلث إلى التسع، كقاؿ: ما بين ثبلثة كخمسة.
كفي )المصباح(: ))بكسر الباء في العدد، كبعض العرب يفتح، كاستعمالو من الثبلث إلى 

ث، فيقاؿ: بضع رجاؿ التسع، كعن ثعلب من األربعة إلى التسعة يستوم فيو المذكر كالمؤنَّ 
كبضع نسوة، كيستعمل أيضان من ثبلثة عشر إلى تسعة عشر، لكن تثبت الهاء مع المذكر 

كتحذؼ مع المؤنث كالنػَّيّْف، كال يستعمل فيما زاد على العشرين، كأجازه بعض المشايخ، 



معنى فيقاؿ بضعة كعشركف رجبلن كبضع كعشركف امرأة، كىكذا قالو أبو زيد، كقالوا على ىذا 
 البضع كالبضعة في العدد قطعة مبهمة غير محدكدة((. انتهى.
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 ]شرح بقية الحديث[
ـى للمؤلف ػ رضي  المسألة الثالثة: قولو: ))فإنو ليس من األعماؿ شيء أفضل من جهادىم(( تػىقىدَّ

ماـ اهلل عنو ػ في ترجمة أبي خالد في المقدمة ما لفظو: كجـز كثيركف من فضبلء األمة كاإل
المؤيد باهلل أف حرب البغاة أفضل من حرب الكفار، كمما تمسكوا لذلك بو أف البػىٍغيى في دار 

 اإلسبلـ كالمعصية في المسجد كىي أعظم خطران من المعصية في خارجو. انتهى.
كسيأتي ػ إف شاء اهلل تعالى ػ في الكبلـ على أحاديث األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر ما 

النهي عن المنكر من أفضل األعماؿ سواء كاف باليد أك باللساف أك بالقلب كىو يدؿ على أف 
 أضعف اإليماف.

ـى أفَّ ًمن أكبر الجهاد كلمة  كجهاد البغاة باليد من النهي عن المنكر، كذا باللساف، كقد تػىقىدَّ
.  حقو

أف رضا اهلل كأخرج أبو طالب في ))أماليو(( عن اإلماـ زيد بن علي أنو قاؿ: كاهلل لو علمت 
عني في أف أقدح ناران بيدم حتى إذا اضطربت رميت بنفسي فيها لفعلت كلكن ما أعلم شيئان 

 أرضى هلل عز كجل من جهاد بني أمية.
كفي )الجامع الكافي( عن محمد بن عبد اهلل النفس الزكية: ))كاهلل ما يىسيرُّني أف الدنيا لي 

 بأسرىا عوضان عن جهادىم(( إلى غير ذلك.
ـى للمؤلف ػ رضي اهلل عنو ػ الكبلـ مستوفى كأ ما ما يغنم من أموالهم كمن ال يػيٍقتىل منهم فقد تػىقىدَّ

 في شرح أحاديث الباب قبل ىذا بما أغنى عن اإلعادة ػ كاهلل أعلم.
 باب طاعة اإلماـ
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بياف الطاعة أم إماـ الحق ألنو الذم تجب طاعتو باإلجماع لصريح األدلة اآلتي ذكرىا، كسيأتي 
في لفظ الحديث الثاني بعد الباب، كالمراد باإلماـ في أدلة ىذا الباب: الخليفة اآلتي بياف 

 صفتو في الحديث اآلتي كما بعده.



قاؿ المحقق الشوكاني كىو قوؿ جماعة من العلماء: كليس المراد بو اإلمامة الشرعية اإلسبلمية 
مور راجعة إليو مربوطة بو كما كاف في أياـ العامة لجميع المسلمين المختصة بواحد، كاأل

الصحابة كمن تبعهم لما سيأتي، كال المعنى اللغوم الشامل لكل من يأتم بو الناس كيتبعونو على 
 أم صفةو كاف.

كأما مىن بعدىم ػ أم الصحابة ػ كمن تبعهم من بعد انتشار اإلسبلـ كتباعد أطرافو كاتساع رقعتو، 
لكل قيٍطرو إماـ تنفذ فيو أكامره كنواىيو كال تنفذ في غيره ػ انتهى فمن المعلـو أنو قد صار 

 مختصران.
كفي ))سبل السبلـ(( للبدر األمير في حديث ))مىن خرج عن الطاعة (( أم طاعة الخليفة 

الذم كقع االجتماع عليو ككأف المراد خليفة أم قيٍطرو من األقطار، إذ لم تجتمع الناس على 
د اإلسبلمية من أثناء الدكلة العباسية، بل استقلَّ أىلي كل إقليمو بقائمو خليفة في جميع الببل

بأمورىم، إذ لو حيًملى الحديث على خليفةو اجتمع عليو أىل اإلسبلـ لقلت فائدة األدلة(( انتهى 
 بلفظو.

 ىذا كقد اختلف علماء السلف كالخلف في ثبلث مسائل:
جماعة من العلماء منهم الزيدية، كجمهور األكلى: في الطريق إلى كجوب اإلمامة، ذىب 

 المعتزلة كغيرىم أف الطريق إلى كجوبهما الشرع.
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كاحتجوا بأف اهلل تعالى أكجب كاجبات جعل اإلماـ شرطان فيها، كقاؿ أبو الحسن البصرم ، 
 .كعمر بن عبد العزيز، كأبو القاسم البػىٍلًخي كغيرىم أف الطريق إلى كجوبها الشرع كالعقل

كاحتجوا بأفَّ بها يحصل التناصف كدفع المضار، كقاؿ جماعة من العلماء: إف طريق كجوبها 
 العقل فقط مع اختبلفهم في كونها قطعية أك ظنية.

الثانية: في الطريق إلى ثبوتها فالمعتزلة كالمرجئة، كبعض الزيدية، كغيرىم إلى أنها بالعقل 
كمذىب الهدكية كأكثر الزيدية كأئمة أىل البيت كمن كاإلختيار، كاإلمامية كمن تابعهم بالنص، 

 تابعهم كجمهور المعتزلة بالدعوة فيما عدل علي كالحسنين.
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 ]منصب اإلمامة[
الثالثة: في منصبها كمذىب الهدكية كمن تابعهم قالوا كمنصبها العىلىوم الفاطمي كمن المعلـو أف 

 كأعبلىا شرفان كبيتان. العىلىوم الفاطميَّ ىو خيرة الخير من قريش
كحكى في )التقرير( عن اإلماـ أحمد بن سليماف أف االعتبار إنما ىو بفاطمة، فمتى كاف فاطميان 
ـى لو في النكاح، كلعلَّ كبلمو كاهلل أعلم مبني  صٌح إمامان كإف لم يكن علويان، كىذا يخالف ما تػىقىدَّ

بلمو، كقيل: العبرة بعلي كإف لم تكن األـ أف العبرة باألـ في منصب اإلمامة، كإال فينظر في ك
فاطمية، كفي ))شرح الفتح كاألثمار(( أف يكوف من أكالد الحسن كالحسين ػ رضي اهلل عنهما، 

كقرَّره المذاكركف للمذىب، كال يصير إمامان بالدعوة إال من جمع أربعة عشر شرطان، خيٍلًقيَّة 
 كاكتسابيَّة مبسوطة في كتب الفركع.

 فة من المعتزلة ، كالمجبرة ، كالصالحية من الزيدية : إنها تختص بقريش.كقالت طائ
 كاحتجوا بحديث: ))األئمة من قريش (( .

قاؿ الحافظ بن حجر في )فتح البارم(: كإلى ىذا ذىب جمهور أىل العلم أف شرط اإلماـ أف 
س، كبالغ في ذلك يكوف قرشيان قاؿ: كقالت طائفة من المعتزلة كالجويني بجوازىا في جميع النا

ضرار بن عمرك، قاؿ أبو بكر ابن الطيب: لم يعرج المسلموف على ىذا القوؿ بعد ثبوت 
حديث ))األئمة من قريش (( كعمل المسلموف بو قػىٍرنان بعد قرف، كانعقد اإلجماع على اعتبار 

 ذلك قبل أف يقع الخبلؼ ػ انتهى.
لقريش أنو ال يزاؿ منهم قائم بأمر  كأجيب بأف حديث األئمة خبر عن المشركعية كالبشارة

األمة، لحديث ابن عمر المتفق عليو بلفظ ))ال يزاؿ ىذا األمر في قريش ما بقي منهم اثناف (( 
 ػ انتهى.
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 كظاىره أف كل بطوف قريش على سواء في أنها مختصة بهم.
كط الخىٍلًقيَّة المعتبرة قاؿ بعض علماء التحقيق فيما اعتبره علماء الفركع في مؤلفاتهم من الشر 

في اإلماـ أف أمرىا ظاىر شرعان كعقبلن، ألف الصغير كالمجنوف ال يصلحاف لتدبير أمور أنفسهما 
فكيف يصلحاف لتدبير أمور المسلمين، كالنساء ناقصات عقل كدين، كما قاؿ صلى اهلل عليو 

لى اهلل عليو كآلو كسلم كآلو كسلم، كمن كاف كذلك ال يصلح لتدبير أمر العامة، كلهذا قاؿ ص
 فيما ثبت عنو في الصحيح: ))لن يفلح قـو كلَّوا أمرىم امرأة (( .

كالعبد مشتغله بخدمة مواله كتدبير أموره، كمن كاف كذلك ال يصلح لخدمة المسلمين كتدبير 



بل أمورىم، كألف الحرية معتبرة في اإلمامة، كأما في األمارة كالسلطنة سواء كاف عتيقان أـ ال، ف
مانع في ذلك، كال كرد في الشرع ما يدفع ذلك، بل كرد ما يقوّْيو، كيؤيده ما في حديث أبي 
ذر عند مسلم، كفيو: أف ))اسمع كأًطع كلو ًلعىٍبدو ميجىدَّع (( كحديث أـ الحصين مرفوعان عند 

، كسيأتي مسلم ػ أيضان ػ بلفظ: ))اسمعوا كأطيعوا كإف أٌمر عليكم عبد حبشي ميجىدَّع األطراؼ(( 
 ذكرىما.

كقد أمر صلى اهلل عليو كآلو كسلم موالة زيد بن حارثو ككلده أسامة بن زيد على أكابر 
المهاجرين كاألنصار كما ىو معركؼ في كتب الحديث كالسّْيىر، إلى أف قاؿ: إف علماء األصوؿ 

 كالفركع اختلفوا في كجوب نصب اإلماـ ىل ىو قطعي أك ظني ؟! كىل ىو شرعي فقط أك
شرعي كعقلي ؟! كجاءكا بحجج ساقطة كأدلة خارجة عن محل النزاع كالحاصل أنهم أطالوا في 

 غير طائل.
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كيػيٍغًني عن ىذا كلو أف ىذه اإلمامة قد ثبت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم اإلرشاد 
سنتو األمر بطاعة األئمة إليها كاإلشارة إلى منصبها في قولو: ))األئمة من قريش (( كثبت كتابان ك 

ثم أرشد صلى اهلل عليو كآلو كسلم إلى االستناف بسنة الخلفاء الراشدين، فقاؿ صلى اهلل عليو 
 كآلو كسلم: ))..كعليكم بسنتي كسنة الخلفاء الراشدين الهادين (( كىو حديث صحيح.

إف الصحابة لما  ككذلك قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))الخبلفة بعدم ثبلثوف سنة (( ، ثم
مات رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قىدَّميوا أمرى اإلمامة كمبايعة اإلماـ قبل كل شيء، حتى 
أنهم اشتغلوا بذلك عن تجهيزه صلى اهلل عليو كآلو كسلم، ثم لما مات أبو بكر عهد إلى عمر، 

ا عليان، كبعده الحسن، ثم استمرَّ ثم عهد عمر إلى النػَّفىًر المعركفين، ثمَّ لما قيًتلى عثماف بايعو 
المسلموف على ىذه الطريقة حيث كاف السلطاف كاحدان كأمر األمة ميٍجتىًمعه،، ثم لما اتَّسىعىٍت 
أقطار اإلسبلـ ككقع الخبلؼ بين أىلو كاستولى على كل قيٍطرو من األقطار سلطاف اتفق أىلو 

معلـو ال يخالف فيو أحد بل ىو إجماع على أنو إذا مات بادركا بنصب مىن يقـو مقامو، كىذا 
المسلمين أجمعين منذ أف قيًبضى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم إلى ىذه الغاية لما ىو 
مرتبط بالسلطاف من مصالح الدين كالدنيا كلو لم يكن منها إال جمعهم على جهاد عدكىم 

هلل كنهيهم بما نهاىم اهلل عنو، كتأمين سبلهم، كإنصاؼ مظلومهم من ظالمهم، كأمرىم بما أمر ا
 كنشر السنن، كإماتة البدع، كإقامة حدكد اهلل.
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فمشركعية نصب السلطاف ىي من ىذه الحيثية كدع عنك ما كقع في المسألة من الخبط 
كالغلط، كالدعاكم الطويلة العريضة التي ال مستند لها إال مجرد القيل كالقاؿ، كاالتكاؿ على 

ٍيئنا{ الخياؿ، الذ م ىو }كىسىرىابو ًبًقيعىةو يىٍحسىبيوي الظٍَّمآفي مىاءن حىتَّى ًإذىا جىاءىهي لىٍم يىًجٍدهي شى
 [.39]النور:

عىًة لهم ما أخرجو أحمد، كالترمذم، كابن  يػٍ ثم من أعظم األدلة على نصب األئمة كبذؿ البػى
ٍن مات كليس خزيمة، كابن حباف في ))صحيحو(( من حديث الحارث األشعرم، بلفظ: ))مى 

عليو إماـ جماعةو فإف موتتو موتة جاىلية(( ، كركاه الحاكم من حديث ابن عمر، كمن حديث 
 معاكية كالبزار، كركاه من حديث ابن عباس ػ انتهى.

قلت: كسيأتي الكبلـ عليو في الحديث اآلتي كما كقع من الصحابة ػ رضي اهلل عنهم بعد كفاة 
، كقد دؿَّ حديث المنزلة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو  كسلم محموؿ على أنو لم يرد فيها نىصه

 اآلتي كما سنذكره ىنالك من األدلة على أف منصبها العىلىوم الفاطمي.
كإلى ذلك ذىب جمهور المعتزلة كمىن كافقهم كأئمة أىل البيت كمىن تابعهم، قالوا: كال تصح 

لعىلىوم الفاطميَّ ىو خيرة الخير من في غيرىم، كمن حججهم أنو ال خبلؼ بين العلماء إف ا
 قريش كأعبلىا شرفان كبيتان.

كأجاب مىن عداىم أف حديث المنزلة كما أدل معناه محتمل كىو ال ينفي صحتها في سائر 
بطوف قريش كما يدؿ على ذلك البياف النبوم على منصبها، كصرح لمن يصلح لها صلى اهلل 

 ش(( .عليو كآلو كسلم بقولو: ))األئمة من قري
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قاؿ في )التلخيص( : أخرجو النسائي، كالطبراني، كالبزار، كالبيهقي من طيريؽو عن أنس، كقد 
 جمعت طرقو في جيٍزءو ميٍفرىدو عن نحو أربعين من الصحابة.

كركاه الحاكم، كالطبراني، كالبيهقي، من حديث علي عليو السبلـ، كأختلف في رفعو ككقفو 
)الًعلل(( الموقوؼ، كركاه أبو بكر ابن أبي عاصم عن ابن أبي شيبة من كرجح الدار قطني في )

 حديث أبي بردة األسلمي، كإسناده حسن.
 كأطاؿ في )التلخيص( الكبلـ على ذلك.
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 ]كيفية ثبوت اإلمامة[
قاؿ بعض العلماء: كحاصل ما دؿَّ عليو ًفٍعلي الصحابة كأقوالهم فمن بعدىم في طريق ثبوت 

 أحد ثبلثة أمور: اإلمامة
إما أف يجتمع جماعة من أىل الحىلّْ كالعقد فيعقدكا لواحدو منهم البيعة كيقبل ذلك منهم كما 
ـى منهم الطلب لذلك أـ ال، لكنو  في أبي بكر كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كسواء تػىقىدَّ

ـى منو الطلب فقد كقع في النهي الثابت عنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم عن طلب  إذا تػىقىدَّ
األمارة، فإذا بويع بعد الطلب انعقدت كاليتو كإف أثم بالطلب، كليس من شرط ثبوت اإلمامة أف 

يبايعو كل مىن يصلح للمبايعة، ككذا ليس من شرط الطاعة على الرجل أف يكوف من المبايعين، 
وؿ أمير المؤمنين فإف ىذا االشتراط في األمرين مردكد بإجماع المسلمين أكلهم كآخرىم، كلق

عليو السبلـ: ))كلعمرم لئن كانت اإلمامة ال تنعقد حتى يحضرىا عامة الناس ما إلى ذلك 
 سبيل، كلكن أىلها يحكموف على مىن غاب عنها((.

فقولو: ))أىلها(( ظاىره أنو يكفي في انعقادىا من حضر من أىلها، أك يعهد الخليفة األكؿ 
ر، كلم يػيٍنكىٍر ذلك عليو، أك ينص األكؿ على كاحد من للثاني ، كما كقع من أبي بكر لعم

جماعة سمَّاىم يتوالوا على كاحد منهم كيبايعونو كما فعل عمر ألكلئك النػَّفىر من الصحابة كلم 
 ينكر عليو.

فإذا كقع أم ىذه األمور المعتبرة فإنها ىي اإلمامة التي تجب بعده الطاعة كتثبت بو الوالية، 
ة كالخركج عليو، كتثبت بو الحجة فتجب الطاعة لئلماـ على من في القيٍطًر كيحـر معو المخالف

 أك األقطار التي تنفذ فيو أك فيها أكامره كنواىيو.
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كعلى ىذا تيٍحمىلي أحاديث الباب بوجوب طاعة أىل كل قيٍطرو إلمامها دكف إماـ القيٍطًر اآلخر، 
عد األقطار كلعدـ نفوذ أكامره كنواىيو إذ ىو من فبل تجب طاعتو كال الدخوؿ تحت كاليتو لتبا

 تكليًف ما ال ييطىاؽ.
فهذا ىو المطابق للقواعد الشرعية كلما تدؿ عليو األدلة، كللفرؽ بين ما كانت عليو الوالية 
الشرعية اإلسبلمية في أكؿ اإلسبلـ كلما ىي عليو اآلف أكضح من شمس النهار، ككجب عل  

أك أقطاره الحقوؽ اآلتي ذكرىا لكلو منهم على اآلخر، كسيأتي أف  كل من اإلماـ كمن في قطره
الطاعة لمن في القطر أك األقطار إلمامها إنما ىي في المعركؼ اآلتي بيانو كال ينازعو كال ينصر 



ـى ػ انتهى  من ينازعو، فإف لم يفعل فقد خاف ما تواترت بو األدلة، كصار باغيان حكمو ما تػىقىدَّ
 ة.مختصران مع زياد

كمثل ذلك في )المنحة( كتبعو المحقق الشوكاني في بعض مؤلفاتو، كقد أشار إلى ما ذكركا من 
حمل أحاديث الباب المحققاف المقبلي في ))أبحاثو المسددة(( كالجبلؿ في ))ضوء النهار(( 

 كىو قوؿ جمهور السلف فىمىٍن بعدىم، كأبى ذلك جماعة من العلماء.
عيتنا ثم لم يجب كاف حقان على اهلل أف يكبَّوي في النار(( ركاه كاحتجوا بحديث: ))من سمع دا

 أىل البيت كشيعتهم.
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كىريدَّ بأنو آحادمّّ ال يثبت بو ىذا األصل األعظم، كداللتو على المدعى بعيدة، ألف الداعية 
الصراخ كالصوت، كإنما يدؿ على كجوب النصرة للمستصرخ من أىل البيت كىو غير 

اإلمامة بمجرد الصراخ كما ىو الميدعىى، كإال لزمت اإلمامة لكل داعو من أىل البيت استحقاؽ 
كإف تعددكا في زماف أك مكاف، فيلـز التكليف بالنقيضين أك القوؿ بإجابة كاحد منهم.، كيفتقر 

 إلى تعيين، فإف عين باختيار أىل الحىلّْ كالعىٍقد لو فذلك تعين النٍَّصب، كإال كاف تكليف ما ال
 يطاؽ، ذكره الجبلؿ في ))ضوء النهار((.

قلت: كفي )الجامع الكافي( قاؿ محمد: سألت أحمد بن عيسى ما تقوؿ في إماـ بويع لو 
بخراساف أيجب علينا الخركج إليو من ىاىنا؟ قاؿ: ال. قلت: فالحديث الذم ركمى ))مىن سمع 

أك بعث إليو، كذكر مثل ذلك داعيتنا....(( إلى آخره؟ قاؿ: ذلك إذا كاف بالقرب، أك قصده، 
 عن عبيد اهلل بن الحسين كنحوه عن الحسن بن يحيى ػ انتهى.

فيذي فيهم أكامره كنواىيو على ما ذكره  فثبت أنو ال خبلؼ في كجوب الطاعة لئلماـ على مىٍن تػىنػٍ
الجمهور من حىٍمًل أدلة ىذا الباب على الوجوب، كعلى ذلك تيٍحمىل ترجمة ىذا الباب، كقيدىا 

 في المعركؼ لما سيأتي إذا كاف اإلماـ عىٍدالن بػىرَّان تقيان.
كإلى ذلك أشار اإلماـ عليو السبلـ مع بياف الداللة على نصب اإلماـ بقولو: حدثني زيد بن 
ًه، عن علي عليهم السبلـ، قاؿ: ))مىن مات كليس لو إماـ مات ميتةن  علي، عن أبيو، عن جىدّْ

بػىرَّان تىقيان((، بػىيَّضى لو في )التخريج( كىو بلفظو في )المنهاج الجلي(  جاىلية، إذا كاف اإلماـ عدالن 
 كأكثر كتب أىل البيت.

(1/74) 

 



كذكره محمد بن منصور في )الجامع الكافي( ببلغان عن علي عليو السبلـ قاؿ: ))مىٍن مات 
ذا كاف من آؿ محمد إماـ كليس لو إماـ مات ميتةن جاىليةن، إذا كاف اإلماـ عىٍدالن بػىرَّان تقيان(( فإ

 ظاىر موجود عدؿ بػىرّّ تىًقيّّ، فعلى الناس طاعتو كمؤازرتو.
ًه، عن أمير المؤمنين  كعن أبي الجاركد، عن اإلماـ أبي الحسين زيد بن علي، عن أبيو، عن جىدّْ

 .عليو السبلـ: ))مىن مات بغير إماـ مات ميتةن جاىلية إذا كاف اإلماـ عدالن بػىرَّان(( ػ انتهى
كيشهد لو الخبر اآلتي كشواىده كما سيأتي من األدلة عند الكبلـ على ىذا الخبر كالحديث 

محموؿ على الرفع، إذ ليس لبلجتهاد فيو مسرح، كىو يدؿ على الوعيد بالميتة الجاىلية لمن 
 مات خارجان عن طاعة اإلماـ المتصف بما في الخبر.

كاف كذلك من الكبائر لما في منطوؽ الخبر في   كيدؿ ػ أيضان ػ على أف الخركج عن الطاعة لمن
الوعيد كىذا ىو المسمى بإماـ الحق، فتجب طاعتو كمؤازرتو كتحـر مخالفتو كالخركج عليو، 

لشموؿ الخبر لمن كاف منو ذلك إنو مات كليس لو إماـ، كىذا فيمن قد ثبت لو أف إماـ زمانو 
تصف بتلك الصفات المذكورة فيتبعو عدؿ بر تقي، كإال كجب أف يعرؼ إماـ زمانو ىل ىو م

كيطيعو، أك بمعزؿ عنها، كما ىو مفهـو الخبر فتحـر مبايعتو، كال يػىتًَّبعيوي، كال يطيعو للخركج من 
 الوعيد.
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كالوجو في ذلك: أف الواجب على المكلَّف القياـ مع اإلماـ، كالجهاد بين يديو، كاإلمتثاؿ 
دعوه إلى ذلك، كلن يكوف كذلك إال بعد أف يتحقق معرفتو، ألمره، كال يتأخر عن ذلك حين ي

ذكره في ))المنهاج الجلي(( كفيو: كال يعرؼ إماـ زمانو إال بأف يباحثو كيراجعو ليختبر ًعٍلمىوي 
كفػىٍهمىوي، ثم يعرؼ سيرتو كما منها موافق للحق كما منها غير موافق للحق، كيبحث عما ارتاب 

 .فيو، كإال مات ميتةن جاىلية
فإف كاف غائبان عن اإلماـ فالكتاب أحد اللسانين، كاإلخبار أحد الدليلين، فيكاتبو بمسائل 

كيراسلو كيستشير ما ىنالك، كيستخبر الوارد إليو ال ريب يستخبر ذا الدين كالورع، كيستنبئو 
 عما يفعلو من سنن كبدع، كإال كاف داخبلن في الخبر ػ انتهى مختصران.

و كجب عليو ما ذكر كما سيأتي، كىذا ىو الشهير بإماـ الحق، كمع عدمها فإذا عرؼ ثبوتها في
 ىو الشهير بإماـ الجىٍور، كسيأتي.

كالوجو في اعتبار كجود تلك الصفات فيو أف الغرض باإلمامة صبلح المسلمين، كحسن الرعاية 
ب عليو من لهم، كال يتم ذلك إال إذا كاف اإلماـ متصفان بتلك الصفات لتأدية اإلماـ ما يج



الحقوؽ الشرعية، لثبوت ما تجب لو من الحقوؽ من رعيتو ليؤدكنها لو، كسيأتي ذكرىا في 
الحديث اآلتي، التي منها كجوب طاعتو، كعدـ نزع يد الطاعة، كتحـر منازعتو كالخركج عليو، 

 كإال كاف داخبلن في كعيد الخبر.
لية، كأدلة ترجمة الباب كردت مطلقة ىذا كاعلم أف أدلة الوعيد في ىذا الباب بالميتة الجاى

 كمقيدة، فمن الثاني حديث األصل كشواىده.
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كمنها: الحديث اآلتي كشواىده كما أدَّل معناىا، كمن األكؿ ما أخرجو أبو طالب في ))أماليو(( 
بسند ال بأس بو مرفوعان بلفظ: ))من مات كليس بإماـ جماعة ، كال إلماـ جماعةو في عنقو 

 ، مات ميتة جاىلية(( .طاعة
كأخرج الترمذم في )سننو( كاإلماـ أحمد في )مسنده( كابن حباف، كصححو من طريق الحارث 

 األشعرم مرفوعان بلفظ: ))من مات كليس عليو إماـ جماعة ، فإف موتتو موتو جاىلية(( .
كية في كركاه البزار من حديث ابن عباس، كأخرجو الحاكم من حديث ابن عمر، كمن طريق معا

))التخريج(( السيوطي في ))جمع الجوامع(( في الحركؼ بلفظ: ))مىٍن مات بغير إماـ مات 
 ميتة جاىلية(( أحمد في المسند، كالطبراني عن معاكية ػ انتهى.

 كفيو: ))مىن مات بغير إماـ كال بيعة عليو مات ميتو جاىلية(( ابن سعد عن ابن عمر ػ انتهى.
مات ميتو جاىلية((، كسيأتي تمامو، أبو داكد الطيالسي في  كفيو: ))من مات بغير إماـ

 ))مسنده((، كأبو نػيعىيم في ))الحلية(( عن ابن عمر ػ انتهى.
كذكر ابن حجر في )التلخيص( في )كتاب اإلمامة كقتاؿ البغاة( ما لفظو: حديث ))مىٍن خرج 

ىريرة، كأتم منو كاتفق من الطاعة كفارؽ الجماعة كمات فميتتو جاىلية(( مسلم من حديث أبي 
عليو الشيخاف كاللفظ للبخارم من حديث ابن عباس بلفظ: ))مىن رأل من أميره شيئان يكرىو 
فليصبر عليو، فإنو مىٍن فارؽ الجماعة شبران فمات مات ميتةن جاىليةن(( كفي نسخة: ))فكرىو 

 فليصبر، فإنو ليس أحد يفارؽ الجماعة فيموت إال مات ميتة جاىلية(( .
 ي لفظ: ))مىٍن خرج عن السلطاف شبران مات ميتو جاىلية(( .كف
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كفي )التخريج(: السيوطي في )جمع الجوامع( في الحركؼ ما لفظو: ))مىٍن مىاتى مفارقان 
 للجماعة مات ميتةن جاىلية(( الطبراني في )الكبير( كأبو نػيعىيم في )الحلية( عن ابن عمر ػ انتهى.

ابق بلفظ: ))من مات بغير إماـ ..((، بلفظ: ))كمىن نػىزىعى يدان من طاعةو كفيو تماـ الحديث الس
جاء يـو القيامة ال حيجَّة لو((، أبو داكد الطيالسي في )مسنده(، كأبو نػيعىيم في )الحلية( عن ابن 

 عمر ػ انتهى.
كأخرج الشيخاف في صحيحهما من طريق ابن عباس مرفوعان بلفظ: ))مىن كره من أميره شيئان 

فليصبر ، فإنو ليس أحد من الناس خرج من السلطاف شبران فمات عليو إال مات ميتة جاىلية(( 
. 

كأخرج الحاكم من حديث ابن عمر بلفظ: ))مىٍن خرج عن الجماعة قيد ًشٍبرو فقد خىلىعى رًبٍػقىةى 
 اإلسبلـ ًمٍن عينيًقًو حتى يراجعو(( ػ انتهى.

 ت كليس عليو إماـ جماعة مات ميتة جاىلية(( .كأخرج الحاكم عن ابن عمر بلفظ: ))كمن ما
كأخرج البزار مثلو عن ابن عباس، كأخرج مسلم: ))من مات كليس في عنقو بيعة مات ميتو 

 جاىلية((. كأخرجو الحاكم كصححو.
قاؿ في )النهاية(: ))كالرّْبٍػقىةي في األصل عركة في حىٍبلو يجعل في عنق البهيمة أك يدىا تمسكها، 

لئلسبلـ، يعني ما يشد بو المسلم من عيرىا اإلسبلـ أم حدكده كأحكامو كأكامره فاستعارىا 
 كنواىيو(( ػ انتهى.

كفي )المصباح(: ))الرٍّْبقي كزاف حمل حىٍبلو فيو ًعدَّةي عيرىل تيشىدُّ بو البهيمة، الواحدة من العيرىل 
اإلسبلـ ًمٍن عينيًقًو" المراد بو عىٍقدي  رًبٍػقىةه، كتجمع ػ أيضان ػ على رًبىاؽ. كقولو: "فقد خىلىعى رًبٍػقىةى 

 اإلسبلـ(( ػ انتهى.
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كقولو: ))حتى يراجعو(( يدؿ على سقوط الوعيد بالرجوع إلى طاعة اإلماـ كقبوؿ التوبة، فهذه 
األدلة كما أدل معناىا ناطقة بالوعيد بالميتة الجاىلية لمن خرج عن طاعة اإلماـ الذم كقع 

ا في ذلك من مفارقة جماعة اإلماـ كمن معو، كما في بعضها من التعبير عن االجتماع عليو لم
الخركج بنزع يد الطاعة أم طاعة اإلماـ كبالخركج عن السلطاف كغير ذلك مما دلت عليو 
األدلة المذكورة كإف اختلف لفظها، إذ المراد الترىيب من الخركج عن طاعة اإلماـ كيموت  

اـ محقان أك جائران، كما كاف من األدلة على ىذا األسلوب كذلك، كظاىرىا سواء كاف اإلم
فػىييٍحمىلي الميٍطلىق منها على المقيد في حديث األصل كما بعده، كما قػيرّْرى في محلو كىريدَّ بأف 



 المقرر في محلو من األصوؿ في مثل ذلك مع كقوع التعارض بينهما كإال فبل.
ع الخركج عن طاعة اإلماـ مطلقان، أم سواء كاف كأجيب: بأف ظاىر األدلة المطلقة ناطقة بمن

إماـ حىقو أك جىٍور ميعىارىضه بمنطوؽ الخبر اآلتي، بلفظ: ))كأم إماـ لم يحكم بما أنزؿ اهلل فبل 
 طاعة لو(( .

كعلى ذلك تحمل األدلة المطلقة، كسيأتي تقرير المختار في الكبلـ على الحديث اآلتي إف 
 شاء اهلل.

ة المقيدة موقوفة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليو السبلـ فإف قيل: إف األدل
 كالمطلقة مرفوعة ، كمثل ذلك ال يتأتى فيو حىٍملي المطلق على المقيد؟

فقد أجيب: بأف الوعيد في األدلة المقيدة مما ليس لبلجتهاد فيو مسرح كنصوص علماء 
 رّْرى في محلو.الحديث كاألصوؿ على حمل ما كاف كذلك على الرفع كما قػي 
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كأما حديث ابن عمر عند الحاكم السالف ذكره، كاإلماـ أحمد في )مسنده( من حديث أبي ذر 
مرفوعان بلفظ: ))مىن فارؽ الجماعة قىٍدرى ًشٍبرو فقد خىلىعى رًبٍػقىةى اإلسبلـ ًمٍن عينيًقًو(( كأخرجو أبو 

 ذكر ))قدر شبر((. داكد في )سننو( بلفظو من حديث أبي ذر مرفوعان بدكف
كيؤيده حديث مسلم من طريق ابن عمر مرفوعان بلفظ: ))مىن نزع يده من طاعة إمامو فإنو يأتي 

يـو القيامة كال حجة لو(( إلى غير ذلك، كما أدل معناىا فمحمولة على من أراد شق العصا بين 
 المسلمين.

بالجماعة، كتحريم الخركج من كداللة كل ىذه األدلة متفقة على كجوب طاعة اإلماـ، كالتمسك 
طاعتو، كأنو من الكبائر لوركد الوعيد على ذلك بالميتة الجاىلية ما لم يرجع، كألفَّ معو 

الجماعة كمفارقة الجماعة ترؾ السُّنة كاتباع البدعة ذكره في ))النهاية((، كسيأتي تماـ الكبلـ 
 في الخبر اآلتي ػ إف شاء اهلل ػ.

ػ بكسر الميم ػ أم ميتة قبيحة كضدىا ميتة حىسىنىةه، كالكل للحاؿ قولو: ))ميتةن جاىلية(( 
كالهيئة، كىي مصدر نوعي ذكره في )المصباح(، أم ميتة منسوبة إلى أىل الجهل، كىم مىن 
مات على الكفر قبل اإلسبلـ، كىو تشبيو حالة ميتة المسلم الذم مات بغير إماـ بميتة مىن 

ع أفَّ الكلَّ لم يكن تحت إماـ يؤمهم، كيجمع شملهم، مات على الكفر قبل اإلسبلـ، بجام
كيحامي عليهم، كيحكم بينهم بما أنزؿ اهلل، كيعدؿ فيهم، كينصف لمظلومهم من ظالمهم، 

 كيأخذ الحقوؽ الشرعية ممن ىي عليو كيضعها في مواضعها الشرعية.
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نو إماـ عدؿ بػىره تقيه فهو )تنبيو(: يدؿ مفهـو الشرط في الخبر أف من مات كلم يكن في زما
ًبمىٍعزىؿو عن الوعيد بالميتة الجاىلية، كذلك بأف ال يوجد إماـ في قطره، أك كاف ال على الصفات 

المذكورة، كىو الذم سيأتي التعبير عنو بإماـ الجور، فبل تجب طاعتو، كال االنتماء إليو، 
 جهم مستوفاة ػ إف شاء اهلل ػ.كسيأتي في الحديث اآلتي أقواؿ العلماء في ىذه المسألة كحج

 ىذا كيتعلق بظاىر األصل كشواىده كما أدل معناىا مسألتاف:
األكلى: أف من خرج عن طاعة اإلماـ العادؿ البر التقي، كفارؽ الجماعة لم يخرج بذلك عن 

 اإلسبلـ، كإف شملو اسم البغي.
امان، كال قطع سبيبلن، كال ظلم الثانية: أنو إذا لم يخرج على اإلماـ كال قاتلو كال سفك دمان حر 

أحدان، أف اإلماـ ال يقاتلو ليردَّه إلى الجماعة كيذعن بالطاعة بل يخليو كشأنو، ألنو لم يأمر صلى 
اهلل عليو كآلو كسلم بقتالو، بل أخبر صلى اهلل عليو كآلو كسلم عن حاؿ موت من كاف كذلك 

 بأنها ميتة جاىلية.
عليو السبلـ في حكمو للخوارج ))كونوا حيث شئتم، كبيننا كلما ثبت عن أمير المؤمنين علي 

كبينكم أف ال تسفكوا دمان حرامان، كال تقطعوا سبيبلن، كال تظلموا أحدان، فإف فعلتم نفذت إليكم 
بالحرب(( كىذا ثابت بألفاظ مختلفة عند أحمد، كالطبراني، كالحاكم من طريق عبد اهلل بن 

 شداد.
 واهلل ما قاتلهم حتى قطعوا السبيل، كسفكوا الدـ الحراـ.كقاؿ عبد اهلل بن شداد: ف

فدؿَّ على أف مجرد الخبلؼ بالخركج من الطاعة، كعدـ اتباعو ال يوجب قتاؿ مىٍن خالفو، ذكره 
 البدر األمير.
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ـى ًذٍكريهي في الحديث قبل ىذا، أف أمير المؤمنين عليان عليو السبلـ لم يتعر  ض كيؤيد ذلك ما تػىقىدَّ
لمن اعتزلو كال للخوارج مع عصيانهم إياه كعدـ الوفاء ببيعتو، فلو كاف ذلك الزمان لما قاؿ: 

 ))ال تبدأكىم بحرب حتى يبدأككم((.
كقولو عليو السبلـ بذلك بياف لما يجب، ألنو اإلماـ الذم يدكر معو الحق كالقرآف حيث دار 

ـى  في ركاية ابن عمر كأبي ذر بلفظ: ))فقد  بالنص الصحيح الذم ال يختلف فيو اثناف، كما تػىقىدَّ
ـى حملو فيمن أراد شق العصا بين  خىلىعى رًبٍػقىةى اإلسبلـ ًمٍن عينيًقًو (( لم ييًرٍد بو ظاىره كتػىقىدَّ



 المسلمين، كيمكن حملو على التهديد كالترىيب في مفارقة الجماعة.
ماـ لرعيتو، كما دلت عليو ترجمة كقد بين اإلماـ عليو السبلـ ما دؿَّ عليو الخبر في جانب اإل

 الباب في جانب الرعية لئلماـ بقولو:
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 ]حقوؽ اإلماـ كالرعية[
ًه، عن علي عليو السبلـ، قاؿ: ))حىقه على اإلماـ أف  حدثني زيد بن علي عن أبيو، عن جىدّْ

أف يطيعوا يحكم بما أنزؿ اهلل، كأف يعدؿ في الرعية، فإذا فعل ذلك، فحق عليهم أف يسمعوا ك 
 كأف يجيبوا إذا ديعيوا، كأيما إماـ لم يحكم بما أنزؿ اهلل فبل طاعة لو((.

قاؿ في )التخريج(: السيوطي في )مسنده( بما لفظو: عن علي قاؿ: ))حق على اإلماـ أف 
يحكم بما أنزؿ اهلل، كأف يؤدم األمانة، فإذا فعل ذلك، فحق على الناس أف يسمعوا كأف يطيعوا 

إذا ديعيوا((، الفريابي، كسعيد بن منصور، كابن أبي شيبة ، كابن زنجويو في  كأف يجيبوا
 )األمواؿ(، كابن جرير، كابن المنذر، كابن أبي حاتم ػ انتهى.

قلت: كمن األمانة العدؿ في الرعية، كفي )الجامع الكافي( كعن مصعب بن سعد قاؿ: قاؿ 
زؿ اهلل، كأف يعدؿ في الرعية، فإذا فعل علي عليو السبلـ: ))حق على اإلماـ أف يحكم بما أن

 ذلك، فحق على الناس أف يسمعوا كأف يطيعوا كأف يجيبوا إذا دعا(( ػ انتهى.
كلئلماـ زيد بن علي في كتاب )الحقوؽ(: ))كحىقُّ اهلل على عبده في أئمة الهدل، أف ينصح لو 

قادران على ذلك من أىل في السر كالعبلنية، كأف يجاىد معهم، كأف يبذؿ نفسو دكنهم إف كاف 
 السبلمة(( .

كذكر في كتاب )جبلء األبصار(: كعن اإلماـ زيد بن علي قاؿ: ))اإلماـ ًمنَّا أىل البيت يفترض 
الطاعة علينا كعليكم كعلى المسلمين الذم دعا إلى كتاب اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كآلو 

كأما من ال يأمر بمعركؼو كال ينهى  كسلم كجرت على ذلك أحكامو كعرؼ بذلك فذلك اإلماـ،
 عن منكرو فأنى يكوف ذلك إمامان(( ػ انتهى.
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كذيًكرى في )أصوؿ األحكاـ( بلفظ: حديث )المجموع( ككذلك ىو بلفظو في )المنهاج الجلي(  
 كبلىما من طريق اإلماـ زيد بن علي.



كافي( قاؿ: بلغنا عن علي عليو كيشهد ًلعىجيزًًه عمـو ما ذكره محمد بن منصور في )الجامع ال
السبلـ، أنو قاؿ حين بويع لو: ))أطيعوني ما أطعت اهلل، فإذا عصيتو فبل طاعة لي عليكم(( . 

 قاؿ محمد: جعلها سنة.
كأخرج الطبراني في )الكبير( كالحاكم عن عبادة بن الصامت مرفوعان بلفظ: ))سىيىًلي أموركم من 

ف كينكركف ما تعرفوف فمن أدرؾ ذلك منكم فبل طاعة لمن بعدم رجاؿ يػيعىرّْفيونكم ما تنكرك 
 عصى اهلل عز كجل(( .

ككجو ذلك أف مىن لم يحكم بما أنزؿ اهلل فبل شك في ثبوت عصيانو لما سنذكر من األدلة 
 فىصىحَّ أف يكوف شاىدان.

لما كالحديث يدؿ على تعلق كجوب السمع كالطاعة كاإلجابة من الرعية لئلماـ بتأدية اإلماـ، 
يجب عليو لرعيتو من الحكم بما أنزؿ اهلل كالعدؿ فيهم، كإال يكن من اإلماـ ذلك فبل طاعة لو 

 من الرعية كال سمع كال إجابة.
كقد اشتمل الخبر على بياف أصوؿ الحقوؽ الواجبة لكل منهما على اآلخر، كسيأتي تعداد 

زمة الواجبة لكل منهما على أبعاضها، كدىؿَّ أيضان على أف كل ىذه الحقوؽ من الفركض البل
 اآلخر.
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 ]كبلـ أمير المؤمنين عليو السبلـ في حقوؽ الراعي كالرعية[
كقد بين أمير المؤمنين علي عليو السبلـ كجو كجوب ىذه الحقوؽ على كل منهما لآلخر مع 

بلغة( في بياف ما يتأتى منها كمن عدـ تأديتها ما يتأتى منها بأكضح بياف ذكره صاحب )نهج الب
بعض خطب أمير المؤمنين علي عليو السبلـ ًبًصفّْينى بلفظ: ))أما بعد: فقد جعل اهلل ػ سبحانو ػ 
لي عليكم حقان بوالية أمركم، كلكم عىلىيَّ من الحق مثل الذم لي عليكم، فالحق أكسع األشياء 

إال جرل لو،  في التواصف كأضيقها في التناصف، ال يجرم ألحد إال جرل عليو كال يجرم عليو
كلو لكاف ألحد أف يجرم لو كال يجرم عليو، لكاف ذلك خالصان هلل سبحانو دكف خلقو بقدرتو 

على عباده، كلعدلو في كل ما جرت عليو صركؼ قضائو، كلكنو جعل حقو على العباد أف 
يطيعوه، كجعل جزاءىم عليو مضاعفة الثواب تفضبلن منو كتوسعان بما ىو من المزيد أىلو، ثم 
جعل سبحانو من حقوقو حقوقان افترضها لبعض الناس على بعض فجعلها تتكافأ في كجوىها 

كيوجب بعضها بعضان، كال يستوجب بعضها إال ببعض، كأعظم ما افترض سبحانو من تلك 
الحقوؽ حق الوالي على الرعية كحق الرعية على الوالي، فريضة فرضها اهلل سبحانو لكلٍّ على  



أليٍلفىًتًهم، كعزان لدينهم، فليست تصلح الرعية إال بصبلح الوالة كال تصلح  كيلٍّ فجعلها نظامان 
الوالة إال باستقامة الرعية، فإذا أدٍَّت الرعية إلى الوالي حقو كأدل الوالي إليها حقها عز الحق 
بينهم، كقامت مناىج الدين كاعتدلت معالم العدؿ، كجرت على إذاللها السنن فصلح بذلك 

ع في بقاء الدكلة كيئست مطامع األعداء، كإذا غلبت الرعية كاليها أك أجحف الزماف كطم
 الوالي
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برعيتو اختلٍَّت ىنالك الكلمة، كظهرت معالم الجىٍور، ككثر اإلدغاؿ في الدين، كتركت حجاج 
ل، السنن فػىعيًملى بالهول كعيطّْلىٍت األحكاـ، ككثرت علل النفوس، فبل يستوحش لعظيم حق عيطّْ 
كال لعظيم باطل فيًعلى، فهنالك تذؿ األبرار، كتعز األشرار، كتعظم تبعات اهلل ػ سبحانو ػ عند 

العباد، فعليكم بالتناصح في ذلك، كحسن التعاكف عليو، فليس أحد كإف اشتدَّ على رضا اهلل 
ب حرصو، كطاؿ في العمل اجتهاده، يبالغ حقيقة ما اهلل أىلو من الطاعة لو، كلكن ًمن كاج

حقوؽ اهلل على العباد النصيحة بمبلغ جهدىم كالتعاكف على إقامة الحق بينهم، كليس امرؤ، 
كإف عظمت في الحق منزلتو، كتػىقىدَّمىت فضيلتو، يفوؽ أف يعاكف على ما حملو اهلل من حقو، كال 

 انتهى .امرؤه كإف صىغَّرىٍتوي النفوس كاقتحمتو العيوف بدكف أف يعين على ذلك أك يعاف عليو(( ػ 
فاستباف من صريح نصوص ىذه الخطبة بياف ما في الخبر، من الحق أف المراد بو الفرض 

، كالواجب على كيلٍّ ًمن اإلماـ كالرًَّعية لآلخر، كبػىيَّنى عليو السبلـ أف صبلح كل من اإلماـ  البلـز
الى جعل ذلك نظامان كالرعية ال يتأتى إال بتأدية كلو منهما ما عليو من الحقوؽ لآلخر، كأف اهلل تع

أليٍلفىًتًهٍم كعزان لدينهم، فإذا أتى كله منهما ما عليو من الحقوؽ لآلخر عز الدين، كقامت مناىج 
العدؿ، كاعتدلت معالم الحق، كجرت على إذاللها السنن، كعند ذلك حكم عليو السبلـ 

ٍكلىة، كإياس مطامع األعداء من نفوذ سياستها ف ي طمع الببلد.. إلى بصبلح الزمن، كبقاء الدَّ
 آخر ما ذكره عليو السبلـ.
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كلعمرم لقد أجاد عليو السبلـ في كبلمو، كأنعم بألفاظو المصقعة للقلوب كاألسماع في اإلعذار 
كاإلنذار، كالترغيب كالترىيب، مع بياف أف حق الوالي على الرعية كحق الرعية على الوالي أعظم 

حقوقو كجعلها تتكافأ في كجوىها كيوجب بعضها بعضان، كال الحقوؽ التي افترضها اهلل من 



، مع بياف ما يػىتىأىتَّى من تأديتها كمن اإلخبلؿ بها من الخير كالشر  يستوجب بعضيها إال ببعضو
 مطلقان فعبلن أك تػىرٍكان.
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 ]من حقوؽ الرعية على اإلماـ[
جملة في ىذه الخطبة، كسيأتي تعداد كحديث األصل كشواىده، كما سيأتي ميبػىيػّْنىة للحقوؽ الم

 ما لكل منهما على اآلخر، كىي في جانب اإلماـ للرعية تنحصر في أصلين:
األكؿ: قولو: ))حق على اإلماـ أف يحكم(( أم بين الرعية بما أنزؿ اهلل في كتابو العزيز، أك في 

مىا يػىٍنًطقي عىًن اٍلهىوىل { السنة النبوية الثابتة عنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم، لقولو تعالى: }كى 
[ اآلية كداللة ىذا 7[ اآلية، كقولو تعالى: }كىمىا آتىاكيمي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي ..{ ]الحشر:3]النجم:

 األصل ظاىره كقد اشتمل على حكمين:
ٍحكيٍم يشهد لؤلكؿ من الكتاب قولو تعالى: }كىأىنزىٍلنىا ًإلىٍيكى اٍلًكتىابى بًاٍلحىقّْ ..{ إلى قولو: }فىا

نػىهيٍم ًبمىا أىنزىؿى اللَّوي كىالى تػىتًَّبٍع أىٍىوىاءىىيٍم عىمَّا جىاءىؾى ًمنى اٍلحىقّْ{]المائدة: [ كما بعدىا، كقولو 48بػىيػٍ
نػىهيٍم ًبمىا أىنزىؿى اللَّوي كىالى تػىتًَّبٍع أىٍىوىاءىىيٍم كىاٍحذىٍرىيٍم أىٍف يػىٍفًتنيوؾى عىٍن بػىعٍ  مىا  ضً تعالى: }كىأىًف اٍحكيٍم بػىيػٍ

{ ]المائدة: [ كقولو تعالى: }ًإنَّا أىنزىٍلنىا ًإلىٍيكى اٍلًكتىابى بًاٍلحىقّْ لًتىٍحكيمى بػىٍينى النَّاًس 49أىنزىؿى اللَّوي ًإلىٍيكى
[ إلى غير ذلك ككلها ناطقة بوجوب 105ًبمىا أىرىاؾى اللَّوي كىالى تىكيٍن لًٍلخىائًًنينى خىًصيمنا{ ]النساء:

 .الحكم بما أنزؿ اهلل
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كالخطاب في ىذه اآليات كإف كاف لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فهو ثابت لئلماـ، ألنو 
في مقاـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كلكل مىن تولى الحكم بين الناس من أمرىاء اإلماـ 

و كآلو كسلم خطاب أك الميحىكَّم من الغرماء، لما ثبت أف الخطاب لرسوؿ اهلل صلى اهلل علي
المتو إذ ال يختص بو كحده كإنما توجَّو الخطاب إليو لكونو صلى اهلل عليو كآلو كسلم الواسطة 
بين اهلل كبين عبيده، ككانت عادة العرب توجيو الخطاب لبعضهم البعض إلى رؤسائهم القائموف 

 بشؤكنهم.
آلو كسلم كاليـو اآلخر، كأىيَّدى كال خبلؼ في ذلك بين من يؤمن باهلل كبرسولو صلى اهلل عليو ك 

تعالى عمـو خطاب الوالة بأداء األمانات الذم منها الحكم بما أنزؿ اهلل في كتابو العزيز، بقولو 



ا { ]النساء: [ أم ما ائتمنتم عليو من 58تعالى: }ًإفَّ اللَّوى يىٍأميريكيٍم أىٍف تػيؤىدُّكا األىمىانىاًت ًإلىى أىٍىًلهى
 الحقوؽ.

رم: الخطاب عاـ لكل أحد في كل أمانة، كالمخصوص بالمدح محذكؼ ػ أم نًًعمَّا قاؿ الزمخش
 يعظكم بو ذاؾ ػ كىو المأمور بو من أداء األمانات. انتهى.

، ًفٍعًليَّةه أك قىولية أك اعتقادية، فالحكم بها بين الرعية  كسواء كانت الحقوؽ هلل تعالى أك آلدميٍّ
 كاجب.

خبر )المجموع(: ))كأيما إماـ لم يحكم بما أنزؿ اهلل...(( الخبر،  كقوؿ اإلماـ عليو السبلـ في
كما سيأتي من أدلة التهديد كالوعيد على مىن لم يحكم بما أنزؿ اهلل مما يزيدؾ كضوحان على 

 الوجوب على مىن ذكرنا بالحكم بما أنزؿ اهلل.
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ـى في أدلة )المجموع(، كما عليها في الشرح، كيشهد للثاني من السُّنة الثابتة قوالن كفعبلن، ما تػىقىدَّ 
 كما سيأتي، كلئلجماع على ذلك من الصحابة فمن بعدىم من علماء األمصار.

 كالحق في الخبر المراد بو الفرض البلـز الثابت الواجب.
الثاني: قولو: ))كأف يعدؿ في الرعية(( العدؿ ضد الجىٍور ػ أم ييٍجًرم أفعالو كأكامره كأقوالو 

يراتو كأحكامو بين الرًَّعيَّة بالعدؿ المأمور بو في عمـو خطاب الوالة في آية األمانات كتدب
[ كالخطاب 58المذكورة، بقولو تعالى: }كىًإذىا حىكىٍمتيٍم بػىٍينى النَّاًس أىٍف تىٍحكيميوا بًاٍلعىٍدًؿ { ]النساء:

نػىهيٍم بًاٍلًقٍسًط عاـ في كل حكم أف يكوف بالعدؿ، كقولو تعالى: }كىًإٍف حىكىٍمتى فىا ٍحكيٍم بػىيػٍ
[ ػ أم العادلين في 42[ ػ أم بالعدؿ ػ }ًإفَّ اللَّوى ييًحبُّ اٍلميٍقًسًطينى {]المائدة:42{]المائدة

الحكم ػ كال خبلؼ في ذلك بين علماء اإلسبلـ قديمان كحديثان، كىو المعتبر في عدؿ اإلماـ  
 كما قػىرَّرىهي المحققوف.

أصلية أك مستفادة، كالوجو في ذلك: أف اإلماـ ال يقـو بواجب ما عليو كىكذا كل مىن لو كالية 
من الحقوؽ لرعيتو كينهض بها إال بالعدؿ، كألنو المقصود من األمانة، كقد كردت األدلة 

باختصاص اإلماـ العادؿ بمزايا فضيلة العدؿ كما في حديث السبعة الذين يظلهم اهلل في ظلو 
 كإماـ عادؿ((.يـو ال ظل إال ظلو بلفظ: ))

كأخرجو البخارم عن بندار، كمسلم من طريق محمد بن المثنى، كأخرج البيهقي كغيره، 
 كسيأتي.



كللسيوطي في )جمع الجوامع( في الحركؼ من طريق ابن عباس مرفوعان بلفظ: ))يـو من أياـ 
 عدؿ إماـ أفضل من عبادة ستين سنة....(( الحديث.
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غان عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))أىحىبُّ الناًس إلى اهلل كفي )الجامع الكافي( ببل
 يـو القيامة، كأقربهم مجلسان إماـ عادؿ (( .

كىو في غير )الجامع الكافي( من حديث أبي سعيد الخدرم، كفيو مرفوعان بلفظ: ))يقاؿ لئلماـ 
 العادؿ في قبره: أبشر فإنك رفيق محمد((.

 ))من كىًليى من أمتي شيئان من بعدم ، فػىعىدىؿى فيهم بسيرتي كاف معي يـو القيامة((. كفيو ػ أيضان ػ :
كعن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))إف المقسطين عند اهلل على منابر من نور عن 

 يمين العرش(( .
ٍفًق إماـ كعىٍدًلًو (( ذكره كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))ما من شيء أىعىمُّ نػىٍفعىان ًمٍن رً 

 في )الجامع الكافي(.
كأخرج البيهقي من حديث أبي ىريرة مرفوعان بلفظ: ))ثبلثة ال تػيرىدُّ لهم دعوة : اإلماـ 

 العادؿ...(( الخبر.
كقد ذىب إلى ما دىؿَّ عليو الخبر الصحابة فمن بعدىم، كال خبلؼ بينهم، بل كال نزاع في 

ثبوتها، ككجوب ما سيأتي لو من الحقوؽ، كالخبلؼ فيمن ليس  صحة إمامة مىن كاف كذلك ك 
 كذلك سيأتي الكبلـ على ذلك قريبان إف شاء اهلل تعالى.

ىذا كذكر بعض علماء التحقيق أنو ال خبلؼ بين أئمة أىل البيت كعلماء السلف كالخلف بأف 
لرعيتو اآلتي ذكرىا، كال العدالة مىبلؾي األمور كعليها تدكر الدكائر في جميع ما يجب على اإلماـ 

ينهض بتلك األمور التي ذكرنا في شرح الباب أنها المقصودة من اإلمامة، إال العدؿ الذم 
تجرل أفعالو كأقوالو كتدبيراتو على مراضي اهلل سبحانو، فإنو مىن ال عدالة لو ال يػيٍؤمىني على نفسو 

 كديانتهم. فضبلن أف يؤمن بو على عباد اهلل، كيوثق بو في تدبير دينهم
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كمعلـو أف كازع الدين كعزيمة الورع ال تتم أمور الدين كالدنيا إال بهما، كمن لم يكن منو ذلك 
خىبىطى في الضَّبللة، كخىلىطى في الجهالة، كاتػَّبىع شهوات نفسو كآثرىا على مراضي اهلل كمراضي 



ًه من صفات الو  رع ال يبالي بزكاجر الكتاب كالسنة، عباده، ألنو مع عدـ تلبسو بالعدالة، كخيليوّْ
 كال يبالي أيضان بالناس، ألنو قد صار ميتػىوىلّْيان عليهم، نافذ األمر كالنهي فيهم ػ انتهى.
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 ]من حقوؽ اإلماـ على الرعية[
كأما ما يجب لئلماـ المتصف بما في الخبر من جانب الرًَّعيَّة فمنحصرةه في ثبلثة أصوؿ بػىيػَّنىها 

بأف يسمعوا ػ أم كبلمو ػ كأف يطيعوا ػ أم أمرىه ػ كأف يجيبوه إذا دعاىم، كاألصل في  الخبر
كجوبها قولو تعالى: }يىاأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىًطيعيوا اللَّوى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى كىأيٍكًلي األىٍمًر ًمٍنكيٍم{ 

ٍمتيٍم بػىٍينى  [ بعد قولو تعالى: }ًإفَّ اللَّوى يىٍأميريكيمٍ 59]النساء: أىٍف تػيؤىدُّكا األىمىانىاًت ًإلىى أىٍىًلهىا كىًإذىا حىكى
 [ أمر سائر الناس بطاعتهم في ضمن طاعة اهلل كرسولو.58النَّاًس أىٍف تىٍحكيميوا بًاٍلعىٍدًؿ{]النساء:

بأف قاؿ في الكشاؼ: لىمَّا أمر الوالة بأداء األمانات إلى أىلها، كأف يحكموا بالعدؿ، أمر الناس 
 يطيعوىم، كينزلوا على قضاياىم.

كالمراد بًػ}كىأيٍكًلي األىٍمًر ًمٍنكيٍم{ أمرىاء الحق، ألف أمرىاء الجىٍور اهلل كرسولو بريئاف منهم، فبل 
يػيٍعطىفيوف على اهلل كرسولو في كجوب الطاعة لهم كإنما يجمع بين اهلل كرسولو كاألمرىاء الموافقين 

الحق كاألمر بهما كالنهي عن أضدادىما كالخلفاء الراشدين كمن  لهما في إيثار العدؿ كاختيار
 تبعهم بإحساف.

 ككاف الخلفاء يقولوف: ))أطيعوني ما عدلت فيكم، فإف خالفت فبل طاعة لي عليكم(( .
كعن أبي حاـز أف مسلمة بن عبد الملك قاؿ لو: ألستم أمٍرتيم بطاعتنا في قولو تعالى: }كىأيٍكًلي 

ٍم{ قاؿ: أليس قد نيًزعىٍت عنكم إذا خالفتم الحق بقولو: }فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم ًفي شىٍيءو األىٍمًر ًمٍنكي 
 [ كقيل: ىم أمرىاء السرايا.59فػىريدُّكهي ًإلىى اللًَّو كىالرَّسيوًؿ {]النساء:
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، كعن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))مىن أطاعني فقد أطاع اهلل كمن عصاني فقد عصى اهلل
 كمن ييًطٍع أميرم فقد أطاعني، كمن يعصي أميرم فقد عصاني(( .

كقيل: ىم العلماء الدينوف الذين يعلموف الناس الدين، كيأمركنهم بالمعركؼ، كينهونهم عن 
 المنكر ػ انتهى.

، كالحديث أخرجو الشيخاف من ركاية األعرج من  كىكذا في )الجامع الكافي( في كبلـ طويلو



 رفوعان، كزاد: أخرجو مسلم من ركاية أبي سلمة من حديث أبي ىريرة.طريق أبي ىريرة م
كالذم ذىب إليو جمهور العلماء قديمان كحديثان أف المراد بًػ }كىأيٍكًلي األىٍمًر ًمٍنكيٍم{ أئمة الحق 
كالهدل، كمنهم علماء الدين العاملوف بعلمهم، الميعىلّْموف لغيرىم الدين، كأمراء السرايا، ككل 

 كالية شرعية.من لو 
كقاؿ الحسن بن عز الدين: }كىأيٍكًلي األىٍمًر ًمٍنكيٍم{ األئمة بإجماع األمة عاـ في كجوب الطاعة، 
، كيؤخذ من ىذا أف قوؿ اإلماـ حجة فيما يتعلق بالفتاكل دكف غيرىا، كىو  إال ما خرج بدليلو

الرَّسيوؿى فػىقىٍد أىطىاعى اللَّوى الذم عليو جماىير األئمة كسائر األمة، كلقولو تعالى: }مىٍن ييًطًع 
 [.80{]النساء:

فإذا كاف اإلماـ مطيعان للرسوؿ فما أفتى بو من األحكاـ الشرعية كجبت طاعتو، كىذا ىو المراد 
بما قيل: إف قوؿ اإلماـ ال تجوز مخالفتو فيما أفتى بو من األحكاـ الشرعية المطابقة للكتاب 

 عليها داللة، فلهذا لم تكن الزمة ػ انتهى.كالسنة، فأما غير الفتاكم فلم يدؿ 
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كالوجو في كجوب طاعة األئمة تمكنهم من المقصود فيما يجب عليهم من الحقوؽ هلل تعالى 
كلرسولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم كلسائر الرعايا بأداء األمانات إلى أىلها، كالحكم بين الناس 

كد اهلل، كجهاد أعداء اإلسبلـ، كحفظ البػىٍيضىة اإلسبلمية، بالعدؿ، كتنفيذ أحكاـ اهلل، كإقامة حد
، كتأمين السيبيل، كأخذ  كدفع مىن أراده بمكركهو، كاألخذ على يد الظالم، كإنصاؼ المظلـو

 الحقوؽ الواجبة على ما اقتضاه الشرع، ككضعها في مواضعها الشرعية، ػ انتهى.
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 اـ كاألمة عند أىل البيت عليهم السبلـ[]الحقوؽ كالواجبات المتبادلة بين اإلم
إذا عرفت ىذا، فاعلم أف علماء الحديث كالفركع من أىل البيت كغيرىم بػىيػَّنيوا في مؤلفاتهم 

 تفاصيل أصوؿ مسائل ما يجب على كل منهما لآلخر.
ففي )الجامع الكافي( في )باب ما يلـز اإلماـ لبلمة( بلفظ: فيما حدثني علي بن محمد 

قاؿ: أخبرنا علي بن الحسين الهمداني، قاؿ: حدثنا علي بن حاتم، قاؿ حدثنا محمد  الشيباني
بن مركاف، قاؿ حدثنا محمد بن جبلة، عن أحمد بن عيسى قاؿ: ليس لئلماـ أف ينتقص الرعية 
حقها، كال للرعية أف تنتقص حق إمامها، فمن حق الرًَّعيَّة على إمامها إقامة كتاب اهلل كسنة نبيو 



هلل عليو كآلو كسلم فيها بالعدؿ في أحكامها، كالتسوية بينها في قسمها، كاألخذ صلى ا
لمظلومها من ظالمها، كلضعيفها من قويها، كلوضيعها من شريفها، كلمحقها من ميٍبطلها، كالعناية 
بأمر صغيرىا ككبيرىا، كالتفقد لمعايشها في دنياىا كمصلحتها في دينها، كعمومها بالتحنن عليها 

رأفة كالرحمة لها كاألب الرؤكؼ الرحيم بولده المتعطف عليهم بجهده، الكالئ لهم بعينو كال
كبنفسو، يجنبهم المراتع الوىبًيَّة، كيوردىم المناىل الركية العذبة، فإف اهلل سبحانو كتعالى جعل 

عىلىٍيًو مىا عىًنتٍُّم  ذلك من أخبلؽ نبيو، فقاؿ عز كجل: }لىقىٍد جىاءىكيٍم رىسيوؿه ًمٍن أىنفيًسكيٍم عىزًيزه 
[ فإذا فعل ذلك الوالي برعيتو كاف حق 128حىرًيصه عىلىٍيكيٍم بًاٍلميٍؤًمًنينى رىءيكؼه رىًحيمه{]التوبة:

على الرًَّعيَّة كرامتو كتعظيمو كإجبللو كتبجيلو كًبرُّهي كتفضيلو، كمكانفتو كمعاكنتو، كطاعتو كمؤازرتو، 
 كاإلستقامة لو ما استقاـ على كتاب
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 اهلل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم.
كفيو: في )باب الجهاد( نحو ىذا بأكثر لفظو، كزاد فيو ذكر اآليات الآلتي ذكرناىا، كأطاؿ في 
هىةو في كجوب كل الحقوؽ المذكورة على كل منهما لآلخر، كال  الكبلـ بما ال تبقى معو أم شيبػٍ

 .يعذر أحد منهما بترؾ ما عليو منها
كفيو: في )باب ما يلـز األمة لئلماـ( باإلسناد المذكور قاؿ: كعلى الرًَّعيَّة طاعة اإلماـ العادؿ 

ـى بزيادة: ))كحيٍسًن معونتو(( إلى أف قاؿ: فاإلماـ  فيما أطاع اهلل، كإعظاـ حقو.. إلى آخر ما تػىقىدَّ
 موكَّله بإصبلح رعيتو، كالرًَّعيَّة ميوىكَّلىةه بطاعتو ػ انتهى.

كقاؿ اإلماـ الحسن بن عز الدين في كتابو المسمى بػ))العناية(( بتحقيق مسائل اإلمامة فيما 
يلـز اإلماـ للرعية كيتعلق بذلك األحكاـ الشرعية: يلزمو أف يسير فيهم السيرة المرضيَّة 

كؼ، المطابقة للسنة النبوية الخالصة عن ثبوت الهول كمحبة الدنيا بالكيلّْيَّة، فيأمرىم بالمعر 
كينهاىم عن المنكر، كيقيم الحدكد على مرتكبها، كيغيث المظلومين، كينابذ الظالمين، كيىًجٌد 

في تنفيذ الشريعة المطهرة كأحكامها، كنصب قضاتها كحيكَّامها، كيعامل المتقين بالرفق، كحسن 
كال يحجم  الخلق كإالنىًة الجنب، كيعامل الفيجَّار بخبلؼ ذلك، كال تأخذه في اهلل لومة الئم،

 عن شيء مما ذكر، إال ًلعيٍذرو مانع كعائق، أك خيفة مفسدة في الدين ال تقـو بالمصلحة.
كمن تكاليفو ما ىو مقصور عليو ال يقـو بو غيره كإقامة الحدكد كالجيميعات، كتجنيد الجنود، 

 كحفظ بيضة اإلسبلـ، كغزك الكفار كالبغاة، كنحو ذلك.
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ا يػىعيمُّوي كغيره كاألمر بالمعركؼ، كالنهي عن المنكر، كإصبلح الطرقات، كمن تكاليفو أيضان م
 كعمارة المساجد، كنحو ذلك.

ثم ذكر تسهيل الحجاب، كسيأتي في الحديث اآلتي، إلى أف قاؿ فيما يلـز الرًَّعيَّة لئلماـ، قاؿ 
ن التكاليف، كأف اإلماـ يحيى: كعليهم نصرتو، كمؤازرتو، كمعاضدتو، كإعانتو على ما في كجهو م

يطيعوه فيما أمريكا بطاعتو، كينقادكا ألمره، كينهضوا إذا استنهضهم لقتاؿ عدكه، كال يكتموا عنو 
 من النصائح، كيبذلوا لو النصيحة عن أنفسهم سران كجهران، كيحـر عليهم ًخٍذالنو.

للَّوى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى كىأيٍكًلي األىٍمًر قاؿ: كاألصل في ذلك قولو تعالى: }يىاأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىًطيعيوا ا
[ بإجماع األمة ػ انتهى، إلى غير ذلك مما قد بينو علماء الفركع في 59ًمٍنكيٍم{]النساء:

 مؤلفاتهم.
كقد أشار إلى ذلك الهادم في )األحكاـ( كغيرىا، كاإلماـ يحيى بن حمزة في )االنتصار(، 

ىار(، كالحافظ ابن حجر في )فتح البارم( كالنوكم كغيرىم كاإلماـ المهدم في )البحر( ك )األز 
من علماء الحديث كالفركع بما يطوؿ ذكره، كاقتصرنا من كل ذلك بما ذكرنا لؤلدلة المذكورة 

 دكف ما عداىا، لعدـ األدلة عليها ػ كاهلل أعلم ػ.
ـى ًذٍكره من الحقوؽ الواجبة على اإلماـ ال يخت ص بها كحده بل تجب )تنبيو(: اعلم أنما تػىقىدَّ

 على أمرائو لعمـو األدلة، إال ما ىو مقصور عليو منها ال يقـو بها غيره فبل.
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كنصَّ أكثر الصحابة فمن بعدىم أنو يجب على اإلماـ النظر في أمرائو أىعىًمليوا بما عليهم من 
طاب قاؿ: الحقوؽ؟ كإال دخل عليو من جورىم كظيلمهم، لما ركاه طاككس أف عمر بن الخ

أرأيتم إف استعملت عليكم خير مىن أعلم ثم أمٍرتيوي بالعىٍدؿ أقضيتي ما عليَّ ؟ قالوا: نعم، قاؿ: 
 ال. حتى أنظر في عملو أعمل بما أمٍرتيوي أك ال؟

كأخرج البيهقي عن الزىرم قاؿ: حدثني عامر بن كاثلة الليثي قاؿ: قدـ رىجيله على عبد الملك، 
! فلم كىو رجل تيما من أىل ا لكتاب فقاؿ: يا أمير المؤمنين إف ابن ىرمز ظلمني كاعتدل عليَّ

يػىريدَّ عليو شيئان عبد الملك، ثم عاد لو في الشكاية من ابن ىرمز فلم يرد عليو عبد الملك، 
فقاؿ كغضب: يا أمير المؤمنين إنا نجد في التوراة التي أنزلها اهلل على موسى بن عمراف عليو 

ى اإلماـ من جور العامل كظلمو ما لم يبلغو ذلك من ظلمو كجوره، فإذا بلغو السبلـ أنو ليس عل
فأقره شىركو في جىٍورًًه كظيلمو، فلما ذكر ذلك نزع ابن ىرمز من عملو ػ انتهى. كابن ىرمز اسمو 



 عبد الرحمن .
كالوجو في ذلك ما ثبت أف الراضي بالشيء كفاعلو، كما ىو نص الحديث النبوم، كسيأتي ما 

يد ىذا في أحاديث األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر، ككبلـ عمر بمحضر الصحابة يدؿُّ يؤ 
لىنا يلزمنا ما لم يػيٍنسىخ كلم يثبت نسخ ذلك بل ثبت  على اإلجماع، كلما ثبت أف شىٍرعى مىٍن قػىبػٍ

 من ظاىر عمـو أدلة الباب ما يؤيد ذلك.
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 ]ال طاعة لمخلوؽ في معصية الخالق[
معتبر في السمع الطاعة من الرًَّعيَّة لئلماـ فيما دىلٍَّت عليو أدلة الباب أف يكوف في نعم ال

المعركؼ ال في معصية اهلل فبل، لما أخرجو البخارم كمسلم كغيرىما من حديث ابن عمر 
مرفوعان بلفظ: ))على المسلم السمع كالطاعة فيما أحبَّ ككرًهى ، إال أف يؤمر بمعصية فبل سمع 

 عة(( .كال طا
كللسيوطي في قسم الحركؼ ما لفظو: ))ال طاعة ألحدو في معصية اهلل ، إنما الطاعة في 

 المعركؼ(( البخارم، كمسلم، كأبو داكد، كالنسائي، كابن حباف، عن علي ػ انتهى.
كفيو ما لفظو: ))ال طاعة لبشر في معصية اهلل (( ابن جرير، كابن عساكر، كابن أبي شيبة ػ 

 انتهى.
ما لفظو: ))ال طاعة لمخلوؽ في معصية الخالق (( أحمد في )المسند(، كابن جرير، كابن كفيو 

خزيمة، كالطبراني في )الكبير( كابن قانع، كالحاكم في )المستدرؾ( عن عمراف بن الحصين 
كالحكم بن عمرك الغفارم معان، كأبو نػيعىيم في )معجمو(، كالخطيب عن أنس، كالشيرازم في 

 جابر، كالطبراني في )الكبير( عن النواس بن سمعاف. ))األلقاب(( عن
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كأخرج البخارم، كمسلم حديث علي، قاؿ: بعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم سرية 
كاستعمل عليهم رجبلن من األنصار، كأمرىم أف يسمعوا لو كيطيعوا، فعصوه في شيء، فقاؿ: 

كا ناران، فأكقدكا، قاؿ: ألم يأمركم رسوؿ اهلل صلى اهلل اجمعوا لي حطبان، فجمعوا لو فقاؿ: أكقد
عليو كآلو كسلم أف تسمعوا كتطيعوا؟ قالوا: بلى، قاؿ: فادخلوىا، فنظر بعضهم إلى بعض، 

كقالوا: إنما فررنا من النار !! فكانوا كذلك حتى سكن غضبو، كطفئت النار، فلما رجعوا ذكركا 



كسلم، فقاؿ: ))لو دخلوىا لم يخرجوا منها أبدان (( ، ذلك لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
كقاؿ: ))ال طاعة في معصية اهلل إنما الطاعة في المعركؼ(( كأخرجو ابن حباف في )صحيحو(، 

 كأبو داكد، كالنسائي، في سننهما.. إلى غير ذلك.
اإلماـ من دىلٍَّت ىذه األخبار بلفظها أف المعتبر في السمع كالطاعة لئلماـ كلمن كاليتو من 

فيذي فيهم أكامره كنواىيو إنما تكوف في المعركؼ ال في معصية اهلل فبل سمع لقولو  الرًَّعيَّة الذين تػىنػٍ
 كال طاعة ألمره.

كىي ميقىيّْدىةه لمطلق ما في الباب، منها أف المعتبر منها إنما تكوف في المعركؼ، كىكذا كل من 
لناس فيما بينهم فيمن يجب لو السمع كالطاعة، تجب طاعتو كاألبوين كالزكج، مثل ذلك سائر ا

أف تكوف في المعركؼ ال في معصية اهلل، فبل سمع كال طاعة، سواء كاف في سفك دـ حراـ أك 
 ىىٍتًك ًعرض أخيو المسلم أك حرمتو، أك نهب مالو أك غير ذلك مما فيو معصية اهلل.
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ذلك قولو ))كأيما إماـ لم يحكم بما أنزؿ اهلل كاألدلة في ىذا الباب أكثر من أف تيحصى كيؤيد 
فبل طاعة لو (( ػ أم من الرًَّعيَّة ػ كال يسمعوا قولو، كال يجيبوه إذا دعا، كىذا ىو مفهـو صدر 
الخبر، جعلو اإلماـ عليو السبلـ منطوقان لزجر مىن حكم بغير ما أنزؿ اهلل، كتوبيخو، كتهديده 

ظيم فظاعة كل ذلك كقبحو، كتخصيص كجوب كل ذلك بعدـ استحقاقو للسمع كالطاعة، كتع
 لمن أطاع اهلل من األئمة كأمر بطاعة اهلل.

 كالوجو في ذلك أفَّ الحكم بغير ما أنزؿ اهلل معصية قبيحة، كفاعل ذلك مرتكب للكبيرة.
ـى من شواىد عىجيًز خبر )المجموع( بلفظ: ))فإذا عصيتو فبل طاعة لي عليكم((  كيؤيده ما تػىقىدَّ

د الحاكم ك )الجامع الكافي( كالطبراني في )الكبير( عن عبادة بن الصامت مرفوعان، كفيو عن
ـى عن الخلفاء الراشدين بلفظ: ))أطيعوني  بلفظ: ))فبل طاعة لمن عصى اهلل عز كجل (( كما تػىقىدَّ

 ما عدلت فيكم، فإذا عصيتو فبل طاعة لي عليكم(( ػ انتهى.
زاء بما أنزؿ اهلل في الكتاب كالسنة، أك السخرية، أك الجحود، أما إذا انضىمَّ إلى ذلك االسته

 فىكيٍفره باإلجماع.
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كقد كصف اهلل في كتابو العزيز من لم يحكم بما أنزؿ اهلل بالعتو في كفره كظلمو كفسقو، بقولو 
ولو تعالى: }كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمىا [ إلى ق44تعالى: }ًإنَّا أىنزىٍلنىا التػٍَّورىاةى ًفيهىا ىيدنل كىنيوره { ]المائدة:

نىا عىلىٍيًهٍم ًفيهىا { 44أىنزىؿى اللَّوي فىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلكىاًفريكفى { ]المائدة: [ كقولو تعالى: }كىكىتىبػٍ
[ إلى قولو تعالى: }كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمىا أىنزىؿى اللَّوي فىأيٍكلىًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى { 45]المائدة:

[ كفيما بعدىا قولو تعالى: }كىٍليىٍحكيٍم أىٍىلي اإًلنًجيًل ًبمىا أىنزىؿى اللَّوي ًفيًو كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم 45المائدة:]
 [.47ًبمىا أىنزىؿى اللَّوي فىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى{ ]المائدة:

بو، فأكلئك ىم الكافركف،  كذكر في )الكشاؼ( }كىمىٍن لىٍم يىٍحكيٍم ًبمىا أىنزىؿى اللَّوي{ مستهينان 
كالظالموف، كالفاسقوف، كىٍصفه لهم بالعيتػيوّْ في كيفرىم حين ظلموا آيات اهلل باالستهانة، كتمرَّدكا 

 بأف حكموا بغيرىا .
كعن ابن عباس ػ رضي اهلل عنهما: أف الكافرين كالظالمين كالفاسقين أىل الكتاب، كعنو: نًٍعمى 

فلكم، كما كاف من ميرٍّ فهو ألىل الكتاب، مىن جحد حكم اهلل كفر، القـو أنتم ما كاف من حيٍلوو 
 كمن لم يحكم بو كىو ميًقره فهو ظالم فاسق.

 كعن الشعبي: ىذه في أىل اإلسبلـ، كالظالموف في اليهود، كالفاسقوف في النصارل.
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ببني إسرائيل، لتركبينَّ كعن ابن مسعود ىو عاـ في اليهود، كعن حذيفة: أنتم أشبو األمم سىٍمتىان 
ةي  ةي بالقىذَّه، غير أني ال أدرم أتعبدكف الًعجل أـ ال؟ انتهى، كالقىذَّ حذكىم النػٍَّعلي بالنػٍَّعًل، كالقىذَّ

 ريشة السهم.
كفي )فتح القدير( عن حذيفة: نًٍعمى األخوة لكم بني إسرائيل، إذ كاف لكم كل حيٍلوو كلهم كل 

، كبل كاهلل لتسلكنَّ ط  ريقهم قىدَّ الشراؾ.ميرٍّ
كأخرج ابن المنذر نحو ذلك عن ابن عباس.. إلى أف قاؿ: ىم الكافركف، ىم الظالموف، ىم 

 الفاسقوف، قاؿ: كيٍفره دكف كيٍفرو، كظلم دكف ظلم، كفسق دكف فسق.
كأخرج سعيد بن منصور، كأبو الشيخ، كابن مىٍرديكيىٍو، عن ابن عباس قاؿ: إنما أنزؿ اهلل: }كىمىٍن 

[ كالظالموف، كالفاسقوف، في 44ٍم يىٍحكيٍم ًبمىا أىنزىؿى اللَّوي فىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلكىاًفريكفى {]المائدة:لى 
 اليهود خاصة ػ انتهى.

[ قاؿ: ذكر الكفر ىنا 44كذكر أبو حياف بعد قولػ ق: }فىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلكىاًفريكفى{ ]المائدة:
[ كىذا كفر فناسبو 44ريكا بًآيىاًتي ثىمىننا قىًليبلن {]المائدة:مناسب، ألنو جاء عقب قولو: }كىالى تىٍشتػى 

ذكر الكفر ىنا، كفيما بعدىا قاؿ: ًذكر الظلم ىنا مناسب ألنو جاء عقب أشياء مخصوصة من 



أمر القتل كالجرح، فناسب ذكر الظلم المنافي للقىصاص، كعدـ التسوية فيو كفيما بعدىا، قاؿ: 
نو خركج عن أمر اهلل، إذ مقدمة قولو: }كىٍليىٍحكيٍم أىٍىلي اإًلنًجيًل ..{ ًذٍكري الفسق ىنا مناسب، أل

[ كىو أمر كما قاؿ تعالى: }فىسىجىديكا ًإالَّ ًإٍبًليسى كىافى ًمنى اٍلًجنّْ فػىفىسىقى عىٍن أىٍمًر 47]المائدة:
 [ أم خرج عن طاعتو. انتهى.50رىبًّْو{ ]الكهف:
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حكم بغير ما أنزؿ بأحد الخصاؿ المذكورة باعتبار مناسبة كىذا كجو حسنه لوصف مىن 
 المحكـو بو.

كظاىر خبر األصل كشواىده كتابان كسنةن، عمـو تحريم الحكم بغير ما أنزؿ اهلل، سواء كاف 
لجهل الحاكم بذلك، أك للقصور منو، أك التقصير في التثبت أك في النظر في أدلة المسألة، 

في ذلك، كيحـر عليو طلب ذلك، كال خبلؼ في ذلك إذا   ككل ذلك مانع لو من الدخوؿ
كانت حالتو كذلك، أك للحيف في حكم اهلل، أك الميل عما أنزؿ اهلل، أك البتغاء الدنيا، أك 

الجاه عند الناس، أك عند أمره، أك اإلرشاء، أك المحاباة، أك لغير ذلك، لوركد النهي ًبقيٍبًح كل 
دة: }فىبلى تىٍخشىٍوا النَّاسى كىاٍخشىوًف كىالى تىٍشتػىريكا ًبآيىاًتي ثىمىننا قىًليبلن{ ذلك في قولو تعالى في آية المائ

 [.44]المائدة:
{ نػىٍهيه للحيكَّاـ عن خشيتهم لغير اهلل في حكوماتهم  قاؿ في )الكشاؼ(: ))}فىبلى تىٍخشىٍوا النَّاسى

، أك خيفة أذيًة أحد كإدىانهم فيها كامضائها على خبلؼ ما أيمركا بو من العدؿ، لخشية  ظالمو
من القربى كاألصدقاء: }كىالى تىٍشتػىريكا{ كال تستبدلوا، كال تستعيضوا بآيات اهلل كأحكامو ثمنان 
قليبلن، كىو الرشوة، كابتغاء الجاه كرضا الناس، كما حىرَّؼ أحبار اليهود كتاب اهلل، كغىيَّركا 

 ػ انتهى( . أحكامو، رغبةن في الدنيا، كطلبان للرياسة فهلكوا((
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كللسيوطي في )جمع الجوامع( في الحركؼ بلفظ: ))مىن كىًليى عشرة، فحكم بما أحبُّوا أك كرىوا 
، جيئى بو مغلولة يده، فإف عدؿ كلم يػىٍرتىًش كلم يحف فىكَّ اهلل عنو، كإف حكم بغير ما أنزؿ اهلل 

هنم كلم يبلغ قعرىا خمسمائة عاـ(( . كارتشى كحابا شيدٍَّت يساره إلى يمينو، ثم ييرمى بو في ج
كالحاكم عن ابن عباس، كلحديث: ))قاضياف في النار (( إلى غير ذلك من األدلة كىي أكثر 

 من أف تحصى.



كليس من ىذا القبيل من اجتهد فأخطأ، لما سيأتي أف لو أجر، كألف ذلك فيما كانت الطريق 
تهاد، ككبلـ األصل فيما كاف في كتاب اهلل، إليو اإلجتهاد، كالمعتبر فيو أف يستوفي طرؽ االج

 أك في سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كلحديث معاذ كسيأتي قريبان ػ إف شاء اهلل ػ.
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 ]األحكاـ المتعلقة بأئمة الجور[
 ىذا كيتلخص من مجموع أدلة ىذه المسألة أحكاـ:

هيو، كال سماع لكبلمو، كال إجابة لدعوتو، كال األكؿ: قولو: ))فبل طاعة لو(( أم في أمره كن
يستحق من الرًَّعيَّة أمَّ شيء، لًتػىرىتًُّب كل ذلك على الطاعة ثبوتان كعدمان، كىي مترتبة على الحكم 
بما أنزؿ اهلل، لما عرفت من منطوؽ كبلـ أمير المؤمنين السالف ذكره، بلفظ: ))فجعلها تتكافأ 

، كال يستوجب بعضها إال ببعض(( فلما لم يتأتى من اإلماـ في كجوىها، كيوجب بعضها بعضان 
 ما عليو من الحقوؽ لرعيتو سقط مالو من الحقوؽ على الرًَّعيَّة، كألغى رابطة لجواب الشرط.

الثاني: على كصفو بالعتو في كفره كظلمو كفسقو مع االستهانة بما أنزؿ اهلل كالتمرد بأف حكموا 
 ختبلؼ المحكـو بو.بغيره، كتختلف ىذه الصفات با

الثالث: مع االستهزاء أك السخرية موصوؼ بدكف العتو في كفر دكف كفر، كظيلمو دكف ظلم، 
 كفسق دكف فسق، كتختلف ىذه الصفات كدرجاتها باختبلؼ المحكـو بو.

الرابع: على الوعيد على اختبلؼ أنواع قضايا المحكـو بو كصفاتو في األدلة في الحكم بغير ما 
مع الرشوة أك المحاباة أك بما أحب الناس أك كرىوا، ككذا المداىنة في أحكاـ اهلل  أنزؿ اهلل

كامضائها على خبلؼ العدؿ، أك لخشية الناس، أك للجاه عند آمره أك عند الناس، أك لخشية 
ـى ذكره، كأدلة ىذه األحكاـ أكثر  ظالم أك قريب أك صديق، أك للجهل، أك لغير ذلك مما تػىقىدَّ

 ى، كسيأتي البعض منها.من أف تحص
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الخامس: يدؿ على انعزالو من جهة الشرع، كخركجو من اإلمامة، كلقولو تعالى: }ًإنّْي جىاًعليكى 
 [.124لًلنَّاًس ًإمىامنا قىاؿى كىًمٍن ذيرّْيًَّتي قىاؿى الى يػىنىاؿي عىٍهًدم الظَّاًلًمينى{ ]البقرة:

حمد بن عيسى: ما الذم يخرج إماـ العدؿ من كفي )الجامع الكافي( قاؿ محمد: قلت أل
إمامتو ؟ قاؿ: حىدىثه ييٍحًدثيوي بمعصية كبيرة، قلت: فإذا فعل ذلك؟ قاؿ: زالت إمامتو، كفسد 



عىٍقديهي.. إلى أف قاؿ بعد ذكر ما يجب على اإلماـ من الحقوؽ ما لفظو: ))فإف خالف ذلك إلى 
م، فمنعهم حقهم، كاستأثر عليهم بفٌيهم، فبل طاعة لو غيره من التَّسىلُّط بالجبركت، كالتكبر عليه

عليهم في معصية خالقهم، كحىريمىٍت عليو إمامتو ككاليتهم، كحىريمىٍت عليهم طاعتو كمعاكنتو، ككاف 
حق اهلل مجاىدتو حتى يفيءى إلى أمر اهلل أك يعتزؿ كالية أمره، فإنو ال كالية لمن لم يحكم بما 

ككذا إذا أتى أمران تبطل بإتيانو شهادتو.. إلى أف قاؿ: ككل مىن بىطىلىٍت أنزؿ اهلل.. إلى أف قاؿ: 
إمامتو لـز أف ييسىلّْمى للمسلمين أمورىم، فإف ىو أبى أف يستسلم للحكم إذا لزمو صار عاصيان، 

 كمن غصب المسلمين أمورىم حىلَّ ًجهىاديهي((. انتهى.
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الهادم في مؤلفاتو، كاإلماـ يحيى بن حمزة في كقد ذكر أحمد بن عيسى في ))أماليو((، ك 
)االنتصار( كغيره،، كالحافظ ابن حجر في )الفتح(، كالنوكم، كاالماـ المهدم في ))بحره(( ك 

، التي إذا فعلها اإلماـ  ))أزىاره(( كغيرىم، كالمحقق المقبلي، كغيره في مؤلفاتهم الخصاؿى
منها الحكم بغير ما أنزؿ اهلل كىو أشدُّىا في  بطلت كاليتو، كانعزؿ منها بحكم الشرع، كجعلوا

القيٍبًح كأعظمها في التحريم، كفي كيلّْ ذلك ًداللةه كاضحةه على عدـ صحة كالية أئمة الجىٍور 
كالضبللة، كمن كاف مثلهم من أمرائهم المتغلبين كالمنهمكين في الظلم كالفواحش، فبل طاعة 

كامهم، كال يسمعوا قولهم، كال يجيبوىم إذا دعوىم، لهم ممن تنفذ فيهم أكامرىم كنواىيهم كأح
 كال يثبت لهم أم حق على الناس.

كقد اختلف العلماء في ىذه المسألة فذىب جمهور الصحابة فمن بعدىم، كبو قاؿ زيد بن 
علي، كالحسن البصرم، كمحمد بن مسلمة، كسفياف الثورم، كىو قوؿ المعتزلة، كالهادم، 

لداعي، كالمشهور عن المؤيد باهلل، كىو قوؿ الهادكية، كأكثر الزيدية، كالناصر، كأبو طالب، كا
 كعلماء الحديث، كرجحو المذاكركف للمذىب، كبو قاؿ الزمخشرم، كأكثر علماء التفسير.
كمن المتأخرين المحققاف المقبلي كالجبلؿ إلى عدـ صحة كالية أئمة الجىٍور كالضبلؿ، كال 

م، كال تنفذ أحكامهم حيث حكموا في حادثة كلو كافق الحق، يجوز التولي منهم، كال طاعة له
بل يستأنف الحكم، كيؤسس على قواعده بنظر جديد لدف من لو الوالية الصحيحة، كال يجوز 
 دفع الزكاة إليهم، كيجب الخركج عليهم مع كجود االستقبلؿ بالمعونة كسمَّوه مغتصبان عاصيان.
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البيت كبعض الفقهاء، كىو أحد قولي المؤيد باهلل، كركمى عن كذىب أحمد بن عيسى من أىل 
 الهادم أنو يجوز التولي من سبلطين الجىٍور كالظلم، كتنفذ أحكامهم، كنحو ذلك.

كذىب جماعة من العلماء إلى أنو إذا كاف في تولية أمرىاء الجىٍور كمن ال يرتضى دينو مصلحة 
 م ما كافق الحق.ظاىرة جاز التولي منهم، كنػىفىذى من أحكامه

كذىب جمهور أئمة الحديث، كطائفة من علماء التفسير كالفركع كاألصوؿ، كىو قوؿ 
األشعرية، كالحنابلة، كالكرَّامية، كبعض المشبهة، كالنوكم، كابن العربي، كابن الحاجب، كمن 

م، المتأخرين المحققاف البدر األمير، كالشوكاني كغيرىم، إلى صحة كاليتهم، كنفوذ أحكامه
 كجواز التولي منهم، ككجوب السمع كالطاعة لهم، كيحـر الخركج عليهم.

قاؿ ابن الحاجب في )مختصر المنتهى(: الخارج من الطاعة فاسق كفسق الخوارج، ثم افترقوا 
 فمنهم من قاؿ مهما كاف جىٍوره في الباطن، كالكثير منهم مطلقان.

ب كالسنة، كبما ذكرناه عن علماء السلف احتج األكَّلوف بحديثي الباب كشواىدىما من الكتا
 كالخلف السالف ذكرىا.

[ فقد 113كاحتجوا ػ أيضان ػ بقولو تعالى: }كىالى تػىرٍكىنيوا ًإلىى الًَّذينى ظىلىميوا فػىتىمىسَّكيمي النَّاري{ ]ىود:
 تهدد كتوعد أعظم التهديد كالوعيد على الركوف كىو الميل إليو، ذكره أئمة التفسير.

ف التولي من جهتهم كتنفيذ أحكامهم من أعظم الميل كالركوف إليهم، بل ىو إعانة كال شك أ
 لهم على ظلمهم، كتقوية لهم على جىٍورىم، فكاف حرامان كأىمُّ حراـ.
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قاؿ الزمخشرم: كالنهي متناكؿ لبلنحطاط في أىوائهم، كاالنقطاع إليهم كمصاحبتهم، 
لرضى بأعمالهم، كالتَّشىبُّوى بهم كالتزيي ًبزًيًّْهم، كمد العين إلى كمجالستهم كزيارتهم، كمداىنتهم كا
 زىٍىرىتًًهم كًذٍكًرىم بما فيو تعظيم لهم.

كتأمل قولو تعالى: }كىالى تػىرٍكىنيوا{ فإف الركوف ىو الميل إليو، كقولو: }ًإلىى الًَّذينى ظىلىميوا{ أم إلى 
 الذين كجد منهم الظلم، كلم يقل إلى الظالمين.

كحكي أف الموفق صلى خلف اإلماـ، فقرأ بهذه اآلية فػىغيًشيى عليو، فلما أفاؽ قيل لو؟ فقاؿ: 
 ىذا فيمن يركن إلى مىٍن ظىلىمى فكيف بالظالم. انتهى.

كمن حججهم ػ أيضان ػ ما ذكره في )الجامع الكافي( ببلغان عنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم ))أف 
لقيامة ، كأشدىم عذابان إماـ جائر(( كفي حديث ))كمن أبغض الناس إلى اهلل عز كجل يـو ا

 اٍستػيٍرًعيى رعيةن فغشَّها لقيى اهلل كىو عليو غضباف(( .



كالوجو في ذلك: ما ثبت أف الراعي ىو القائم بمصالح من يرعاه، فإذا غش رعيتو ثبت عليو 
 الوعيد المذكور.

غير ذلك فعليو لعنة اهلل كلعنة البلعنين كفي ركاية ))مىن كىًليى من أمورىم من بعدم شيئان فعمل ب
 كالمبلئكة كالناس أجمعين، ال يقبل اهلل منو يـو القيامة صىٍرفان كال عىٍدالن.

 قاؿ محمد: بلغنا أف الصٍَّرؼى التوبة، كالعىٍدؿ الًفٍدية ػ انتهى.
 كمن ذلك ما أخرجو الطبراني في )الكبير( كالحاكم عن عبادة بن الصامت مرفوعان بلفظ:

))سيلي أموركم من بعدم رجاؿ يعرفونكم ما تنكركف ، كينكركف ما تعرفوف، فمن أدرؾ ذلك 
 منكم فبل طاعة لمن عصى اهلل عز كجل(( .
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ـى في شواىد عىجيًز الخبر من طريق أمير المؤمنين علي كغيره كمن )الجامع الكافي( من  كقد تػىقىدَّ
ـى كبلـ الزمخشر  م في قولو تعالى: }كىأيٍكًلي األىٍمًر{ بلفظ: كالمراد بأكلي حجج من ذكرنا كتػىقىدَّ

األمر أمرىاء الحق، ألف أمراء الجىٍور اهلل كرسولو بريئاف منهم، فبل يػيٍعطىفوف على اهلل كرسولو في 
كجوب الطاعة لهم.. إلى أف قاؿ: ككاف الخلفاء الراشدكف يقولوف: أطيعوني ما عدلت فيكم، 

 عليكم ػ انتهى. فإف خالفت فبل طاعة لي
كاحتج أحمد بن عيسى كمن تبعو بأف كثيران من الفضبلء تولى القضاء من ظلمة بني أمية كبني 

 العباس، كلم ينكر عليهم فكاف إجماعان.
كاحتج من اعتبر المصلحة في إمارة أمرىاء الجىٍور بما ركم عنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو 

 اؿ ما ىم من أىلو ((.قاؿ: ))إف اهلل ليؤيد اإلسبلـ برج
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 ]شبو القائلين بطاعة أئمة الجور[
كعنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أف اهلل ليؤيد الدين بالرجل الفاجر (( ذكرىما في )الجامع 

 الكافي( كغيره.
ولو: }كىأيٍكًلي األىٍمًر كاحتج اآلخركف بعمـو قولو تعالى: } يىاأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىًطيعيوا اللَّوى ..{ إلى ق

 [ عند طائفة من المفسرين أنهم: الويالة.59ًمٍنكيٍم{ ]النساء:
كأخرج مسلم من حديث أبي ذر قاؿ: أكصاني خليلي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أف اسمع 



كأطع كلو لعبد ميجىدَّع األطراؼ (( كلحديث أـ الحصين األحمسية عند مسلم مرفوعان بلفظ: 
 أطيعوا كإف أٌمر عليكم عبد حبشي مجدَّع األطراؼ(( .))اسمعوا ك 

فهذه األدلة كما أدَّل معناىا ناطقة بوجوب السمع كالطاعة لذكم األمر كيف كانوا أمرىاء حىقو أك 
 جىٍور.

كأكضح من ذلك في الداللة لهم حديث ابن عباس عند الشيخين السالف ذكره بلفظ: ))مىن 
 إلى آخره. رأل من أميره شيئان فليصبر ..((

كحديث حذيفة بن اليماف مرفوعان بلفظ: ))يكوف بعدم أمرىاء ال يهتدكف بهديي ، كال يستػىنُّوفى 
بسنتي، كسيقـو فيكم رجاؿ قلوبهم قلوب الشياطين في جثماف إنس(( قاؿ: قلت: كيف يا 

 رسوؿ اهلل إف أدركت ذلك؟ قاؿ: ))تسمع كتطيع، كإف ضيًربى ظىٍهريؾ كأيًخذى مالك فاسمع
 كأطع(( أخرجو مسلم.

كأخرجو ابن عساكر، كالحاكم في )المستدرؾ(، كقاؿ صحيح اإلسناد بلفظ: ))كيف أصنع إف 
 أدركني ذلك((؟ قاؿ: ))اسمع األمير(( .
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كأخرج الطبراني من حديث يزيد بن مسلم الجعفي، أنو قاؿ: يا رسوؿ اهلل أرأيت إف كاف علينا 
نعوننا الحق الذم لنا، أنقاتلهم؟ قاؿ: ))ال، عليهم ما حملوا كعليكم أمرىاء يأخذكننا بالحق كيم

 ما حيمٍّْلتيم (( .
كلمسلم من طريق أـ سلمة مرفوعان بلفظ: ))سيكوف عليكم أئمة تعرفوف كتنكركف ، فمن أنكر 

فقد برئ، كمن كره فقد سلم، كلكن مىن رىًضيى كتابع(( قالوا: أفبل نقاتلهم ؟ قاؿ: ))ال ما 
 ( كأخرجو الترمذم، كقاؿ: حسن صحيح.صلوا(

كللطبراني في )الكبير( من حديث ابن مسعود مرفوعان، كلفظو: ))سيليكم أمرىاء يفسدكف كما 
يصلح اهلل لهم أكثر ، فمن عمل منهم بطاعة اهلل فلهم األجر كعليكم الشكر، كمن عمل منهم 

 بمعصية اهلل فعليهم الوزر كعليكم الصبر(( .
حمد بن حنبل في مسنده من حديث أبي ذر بلفظ: ))كيف بك عند كيالةو كأخرج اإلماـ أ

يستأثركف عليك بهذا الفيء ((؟ قاؿ: كالذم بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي، كأضرب 
 حتى ألحقك، قاؿ: ))أىكىال أىديلُّكى على ما ىو خير لك من ذلك ، تصبر حتى تلحقني(( .

ديث عبادة بن الصامت قاؿ: ))بايعنا رسوؿ اهلل كأخرج البخارم كمسلم في صحيحيهما من ح



صلى اهلل عليو كآلو كسلم على السمع كالطاعة في منشطنا كمكرىنا كيسرنا كعسرنا، كأف ال 
 ننازع األمر أىلو، إال أف تركا كفران بواحان عندكم فيو من اهلل برىاف(( .
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يريد الملك كاألمارة بيد أمرىاء الجىٍور في الكبلـ  كسيأتي ىذا الخبر بزيادة: ))كفي األيثٍػرىًة علينا((
على حديث )المجموع( عن علي، قاؿ: بايعنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم على السمع 
كالطاعة..إلى أخره، إلى غير ذلك من أدلة أكثر من أف تحصى مذكورة في الصحيحين كالسنن 

 كغيرىا.
: ))كفي األثرة علينا((: ))يحتمل أف يكوف ىذا شرطان قاؿ الباجي : في حديث عبادة في قولو

على األنصار كمىن ليس من قريش أف ال ينازعوا فيو أىلو كىم قريش، كيحتمل أف يكوف ىذا 
مما أيًخذى على جميع الناس أف ال ينازعوا مىٍن كىالَّهي اهلل األمر منهم، كإف كاف فيهم مىٍن يصلح 

 ه(( ػ انتهى.لذلك األمر، إذا كاف قد صار لغير 
كصيحّْحى الثاني بما في مسند أحمد بزيادةو من غير طريق عمير بن ىانئ، عن جنادة ))كإف رأيت 

أف لك في األمر حقان (( أم كإف اعتقدتى أف لك في األمر حقان فبل تعمل بذلك الظن، بل 
جنادة اسمع كأطع إلى أف يصل إليك بغير خركج من الطاعة، كفي ركاية حباف أبي النضر عن 

 عند ابن حباف بزيادة ))كإف أكلوا مالك كضربوا ظهرؾ(( .
ككل ىذه األدلة تدؿ على كجوب السمع كالطاعة ألئمة الجىٍور كالمتغلبين بالقهر كالغلبة ظلمان 
كعدكانان كمن كاف مثلهم ممن كاليتو منهم، ككل من السمع كالطاعة يقتضي جواز أخذ الوالية 

عامبلتهم مهما جرت على قوانينها الشرعية، كجاز تسليم منهم كنفوذ أحكامهم كصحة م
 الزكوات إليهم، كعدـ منازعتهم، كحـر الخركج عليهم.
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كأجابوا عن حجج األكلين بأف قولو تعالى: }كىالى تػىرٍكىنيوا ًإلىى الًَّذينى ظىلىميوا فػىتىمىسَّكيمي 
تداء بهم؛ لداللة قولو تعالى: }فػىتىمىسَّكيمي [ أف المراد بو المتابعة لهم كاالق113النَّاري{]ىود:

 النَّاري{ كما في )الجامع الكافي( ناطق بعذاب إماـ الجىٍور كلعنو كليس ىو محل النزاع.
كحديث )المجموع( كشواىده محمولة على كقوع الحكم بغير ما أنزؿ اهلل عمدان كاستهانة 

طلقة، كأحاديثنا ناطقة باألمر بالصبر كاستهزاءان، ككل ذلك من الكفر البواح، كما عدا ذلك م



عما فعلوا من الظلم كالفواحش سران كعبلنيةن، كىًكٍزري ما عملوا عليهم إال من رضي، فالراضي 
 بالشيء كفاعلو أك تابع فمنهم.

كىي كإف كانت مطلقة فهي مقيدة بحديث البخارم كمسلم من طريق أـ سلمة ))بما أقاموا 
بواحان (( ػ أم ظاىران ػ ))فيو برىاف من اهلل فبل طاعة لهم كال سمع(( الصبلة، إال أف تركا كفران 

 لخركجهم منها، كانعزالهم عنها، ككجب الخركج عليهم، كمنازعتهم.
كبحديث عبادة بن الصامت عند الشيخين السالف ذكره، كفيو ))إال أف تركا كفران بواحان عندكم 

 فيو من اهلل برىاف((.
ة من أسفل كحاءه مهملة، كفي )القاموس(: كأمره بمعصية بواحان ظاىران قولو: ))بواحان(( بموحد

 مكشوفان.
قاؿ الخطَّابي: معنى بواحان: يريد ًجهىاران ظاىران باًديان، من قولهم بىاحى بالشيء يبوحي بو بىواحىان 

 كبيواحان، إذا أذاعو كأظهره ػ انتهى.

(1/116) 

 

ح عن ابن كىب في ىذا الحديث: ))كفران صراحان(( ككقع عند الطبراني من ركاية أحمد بن صال
بصاد مهملة مضمومو ثم راء، ككقع في ركاية حباف أبي النضر ))إال أف يكوف معصية هلل بواحان 
((، كعند أحمد من طريق عمير بن ىانئ، عن جنادة: ))ما لم يأمرؾ بإثم بواحان عندكم من اهلل 

يحتمل التأكيل، كمقتضاه أنو ال يجوز الخركج فيو برىاف(( أم نص آيةو، أك خبر صحيح ال 
 عليهم، كترؾ السمع كالطاعة ما داـ فعلهم يحتمل التأكيل.

قاؿ النوكم: المراد بالكفر ىنا المعصية، كمعنى الحديث: ال تنازعوا كالة األمور في كاليتهم، 
ـ، فإذا رأيتم ذلك كال تعترضوا عليهم إال أف تركا منهم منكران محققان تعلمونو من قواعد اإلسبل

 فأنكركا عليهم، كقولوا بالحق حيثما كنتم ػ انتهى.
قاؿ الحافظ ابن حجر: كالذم يظهر منو حمل ركاية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في 
الوالية بما يقدح في الوالية، ال إذا ارتكب الكفر، كحمل ركاية المعصية على ما إذا كانت 

فإف لم يقدح في الوالية نازعو في المعصية بأف ينكر عليو برفق قد المنازعة فيما عدا الوالية، 
 يتوصل إلى تثبيت الحق بغير عنف، كمحل ذلك إذا كاف قادران كاهلل أعلم ػ انتهى.

كأجاب األكلوف: بأف أحاديث الصبر محمولة على عدـ القدرة على خىٍلًعًو بغير فتنة كال ظلم،  
ين عن الداكدم، كعليو إجماع العلماء، أك مع عدـ كجود كما ذكره الحافظ ابن حجر، كابن الت

 الناصر، أك أنها لم تبلغهم.



كحديث ابن مسعود في إسناده أبو سمير حكيم بن خذاـ، عن عبد الملك بن عيمىير، عن الربيع 
بن عميلو، عن عبد اهلل بن مسعود، قاؿ أبو حاتم: ىذا حديث منكر، كأبو سمير متركؾ 

 الحديث.

(1/117) 

 

كما أجابهم المتأخركف عن الركوف في اآلية أف المراد بو المتابعة فمردكد بما ذكره إماـ اللغة 
الزمخشرم: بأف الركوف ىو الميل اليسير، ككبلمو في اللغة حجة، كيؤيد ذلك ما ذكره في 
 تفسير اآلية المذكورة آنفان، كعن الحسن: جعل اهلل الدين بين الءين كال تطغوا كال تركنوا.

أجابوا عن حجة أىل القوؿ الثاني من اإلجماع على التولية من بني أميو كبني العباس فغير ك 
 ميسىلَّم، بل كاف أىل الفضل ينكركف كيتجنبوف مىن يفعلو.

كفي )الكشاؼ( قاؿ: كلما خالط الزىرم السبلطين كتب إليو أخ لو في الدين: عافانا اهلل كإياؾ 
ينبغي لمن عرفك أف يدعو لك اهلل أف يرحمك،  أبا بكر من الفتن، فقد أصبحت بحاؿو 

أصبحت شيخان كبيران، كقد أثقلتك نًعىمي اهلل بما فهمك اهلل من كتابو كعلَّمك من سنة نبيو، كليس  
نػينَّوي لًلنَّاًس كىالى تىٍكتيميونىوي {]آؿ  كذلك أخذ اهلل الميثاؽ على العلماء، قاؿ اهلل سبحانو: }لىتيبػىيػّْ

 [.187عمراف:
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كاعلم أف أيسر ما ارتكبت، كأخف ما احتملت، أنك أنست كحشة الظالم، كسهلت سبيل الغي 
بدنوؾ ممن ال يؤدم حقان، كلم يترؾ باطبلن حين أدناؾ، اتخذكؾ قطبان تدكر عليك رحا ظلمهم، 

على  كجسران يعبركف عليك إلى ببلئهم، كسيلَّمىان يصعدكف فيك إلى ضبللهم، ييٍدًخليوفى الشكَّ بك
العلماء، كيقتادكف بك قلوب الجهبلء، فما أيسر ما عىمَّركا لك في جنب ما خربوا عليك، كما 
أكثر ما أخذكا منك في جنب ما أعطوؾ، كما أقل ما أصلحوا لك في جنب ما أفسدكا عليك 

الصَّبلىةى  من دينك، فما يؤمنك أف تكوف ممن قاؿ اهلل فيهم: }فىخىلىفى ًمٍن بػىٍعًدًىٍم خىٍلفه أىضىاعيوا
[ فإنك تعامل مىٍن ال يجهل، كيحفظ عليك مىٍن 59كىاتػَّبػىعيوا الشَّهىوىاًت فىسىٍوؼى يػىٍلقىٍوفى غىيِّا{]مريم:

ال يغفل، فداًك دينك فقد دخلو سقم، كىيىء زادؾ فقد حضر السفر البعيد، كما يخفى على 
 اهلل من شيء في األرض كال في السماء، كالسبلـ.

 جهنم كادو ال يسكنو إال القراء الزائركف للملوؾ.كقاؿ سفياف: في 



 كعن األكزاعي: ما من شيء أبغض إلى اهلل من عالم يزكر عامبلن.
 كعن محمد بن مسلمة: الذباب على العذرة أحسن من قارئ على باب ىؤالء.

في كقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))مىن دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أف يعصي اهلل 
أرضو (( ، كلقد سئل سفياف عن ظالم أشرؼ على الهبلؾ في بػىرّْيَّةو ىل يسقى شربة ماء؟ فقاؿ: 

 ال، فقيل لو: يموت، فقاؿ: دعو يموت. انتهى.
كالحديث أخرجو البيهقي في السادس كالستين من الشعب من ركاية يونس بن عبد، عن 

 سفياف الثورم. الحسن من قولو: كذكره أبو نعيم في ))الحلية(( من قوؿ
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كقاؿ الزمخشرم في )كشافو(: في قولو تعالى: }فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم ًفي شىٍيءو{: ))ككيف تلـز طاعة 
أمرىاء الجىٍور كقد جنح اهلل األمر بطاعة أكلي األمر بما ال يبقي معو شك، كىو أف أمرىىم أكالن 

بالرجوع إلى الكتاب كالسنة فيما أشكل، بأداء األمانات، كبالعدؿ في الحكم، كأمرىم آخران 
كأمرىاء الجىٍور ال يؤدُّكف أمانةن، كال يحكموف بالعدؿ، كال يردكف شيئان إلى كتابو كال إلى سنة، إنما 

يتبعوف شهواتهم حيث ذىبت بهم، فهم منسلخوف عن صفات الذين ىم أكلو األمر عند اهلل 
 هى.كرسولو، كأحق أسمائهم اللصوص المتغلبة((. انت

كأما دفع الزكوات إليهم فعلى جهة التوكيل لو أف يصرفها في مصارفها يجوز إف فعل، فإف لم 
رىان لم يجز مطلقان.  يفعل أك لم يكن على جهة الوكالة أك أخذىا جىبػٍ

كأجاب اآلخركف بما حكاه القاضي عياض قاؿ: كقد ادَّعى أبو بكر بن مجاىد عدـ الخركج 
 على الظلمة باإلجماع.

ج لو بأحاديث: ))فاضربوا عنق اآلخر (( التي منها عند مسلم من طريق عرفجة بن شريح، كيحت
قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: ))من أتاكم كأمركم جىًميعه يريد أف 

 يػيفىرّْؽى جماعتكم فاقتلوه(( كفي لفظ مسلم: ))فاضربوه بالسيف كائنان من كاف(( .
د ثبت عنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم األمر بقتل اإلماـ اآلخر الذم جاء قاؿ الشوكاني: كق

 ينازع اإلماـ األكؿ ككفى بهذا زاجران ككاعظان ػ انتهى.
 إذا تبين لك ما ذكرنا من األدلة في ىذا الباب، فاعلم أنو ال تعارض فيما بينها.
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أخصر ما قيل في ذلك كبلـ المحقق كقد أكثر العلماء الكبلـ في الجمع بين أدلة الباب، ك 
 المقبلي في )أبحاثو المسددة( بلفظ: ))كمن أكجب طاعتو قيدىا بأمرين:

 أحدىما: أف يكوف في طاعتو صبلح لعامة المسلمين لسبلمتهم من الفتنة.
كالثاني: أف يكوف أمرىهي بطاعة اهلل ال بمعصيتو، إذ ال طاعة للمخلوؽ في معصية الخالق فيكوف 

 ان للمأمور ال لؤلمير، فهو على ًكٍزرًًه إذ ىو غاصب لؤلمر(( ػ انتهى.ذلك عذر 
كحمل غيره قوؿ مىن أجاز السمع كالطاعة ألمراء الجىٍور على أف مراده أنو يستعاف بهم في تنفيذ 

 األحكاـ كما يستعاف بهم في األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر، كحينئذ يرتفع الخبلؼ.
ـى  عن الحافظ ابن حجر في أدلة اإلنكار على أمرىاء الجىٍور، أف محلَّ ذلك إذا   كذكرنا فيما تػىقىدَّ

كاف قادران، كنقل ابن التين عن الداكدم، قاؿ: الذم عليو العلماء في أمرىاء الجىٍور إف قيًدرى على 
 خىٍلًعًو بغير فتنة كال ظلم كجب كإال فالواجب الصبر انتهى.

م يعتقد صحة كاليتهم كال ينتهي بل إنما تؤخذ الوالية منهم قاؿ اإلماـ المهدم: ))كأما مىٍن ل
تىًقيَّةه لهم كفي نفسو أف تىصىرُّفىوي من باب الصبلحية أك بوالية نصب الخمسة فإنو يقبح ألف فيو 

إيهاـ التعظيم لهم كصحة الوالية منهم فبل يجوز ارتكابو مهما كجد مخلصان كلو بالهجرة(( ػ 
 انتهى.

قق لك صحة ما ذكره العلماء من الجمع بين أدلة الباب فكيف تصنع باألدلة فإف قيل: إذا تح
 الواردة في األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر.
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قلت: قد ذكر المحقق الشوكاني في الكبلـ على عدالة اإلماـ كاعتبارىا بلفظ: ألنو مع عدـ 
ًه من صفات الورع ال يب الي بزكاجر الكتاب كالسنة، كال يبالي أيضان بالناس، تػىلىبًُّسًو بالعدالة كخيليوّْ

ألنو قد صار متوليان عليهم نافذى األمر كالنهي فيهم فليس ألىل الحىلّْ كالعىٍقد أف يبايعوا مىن لم 
يكن عىٍدالن إذا قد اشتهر بذلك، إال أف يتوب أك يتعذر عليهم العدكؿ إلى غيره، فعليهم أف 

 لعادلين كالسلوؾ في مسالك المتقين.يأخذكا عليو العمل بأعماؿ ا
ثم إذا لم يثبت على ذلك كاف عليهم أمره بما ىو معركؼ كنهيو عما ىو منكر كال يجوز لهم 

أف يطيعوه في معصية اهلل، كال يجوز لهم أيضان الخركج عليو كمحاكلتو إلى السيف، فإف 
ٍن لو اطّْبلعه على ما جاءت األحاديث المتواترة قد دىلَّت على ذلك أكضح من شمس النهار، كمى 

بو السنة المطهرة انشرح صدره لهذا، فإنو يجتمع شمل األحاديث الواردة في الطاعة مع ما 
شهد لها من اآليات القرآنية، كشمل األدلة الواردة في األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر، 



ال يتسع لها إال مؤلف  كشمل األدلة الواردة في أنو ال طاعة في معصية اهلل، كىي كثيرة جدان 
 بسيط.

إلى أف قاؿ في الخارج على اإلماـ: ))كقد قىدَّمنا أنها تواترت األحاديث في النهي عن الخركج 
على أئمة الجىٍور ما لم يظهر منهم الكفر البواح أك تركوا الصبلة، فإذا لم يظهر من اإلماـ األكؿ 

م أم مبلغ، لكنو يجب أمره بالمعركؼ أحد األمرين لم يجز الخركج عليو، كإف بلغ في الظل
 كنهيو عن المنكر بحسب االستطاعة كتجب طاعتو، إال في معصية اهلل ػ عز كجل((. انتهى.
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كأىٍحسىني ما قيل في ذلك كأنفع كبلـ البدر األمير في ))منحتو(( بلفظ: ))كالتحقيق أف السلطاف 
ل فاعل للمنكر يجب اإلنكار عليو بشركطو الجائر الفاعل للمنكرات عاصو فاعل للمنكر، كك

بأحد المراتب الثبلث المعركفة باليد، أك اللساف، أك القلب، فإف حصلت شرائط كىفّْ يده كطيّْ 
بساط أمره كنهيو كتػىغىلًُّبًو كجب ذلك، كيكفي في حصوؿ الشرائط الظن القوم كعليو يحمل 

ة على يزيد، كابن األشعث على خركج الحسين بن علي السبط عليو السبلـ كأىل المدين
 الحىجَّاج، ككذلك خركج زيد بن علي على ىشاـ، كمحمد بن عبد اهلل على المنصور، كنحوىم.

فإف كل خارج منهم لم يخرج إال إلنكار الظلم كالفاحشة كقد كاطأىهي عصابةه ييظىنُّ بهم القياـ 
ا يؤدم إلى ما ىو أنكر منو، بواجب إنكار المنكر كأخذ فاعل المنكر، كأنو ليس في خركجهم م

فإف لم توجد الشرائط كجب اإلنكار باللساف كىي المرتبة الثانية، كىو أعظم أنواع الجهاد كما 
 قاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطاف جائر (( .

تطع كجب اإلنكار كبػىيػَّنَّا كونو أفضل في شرح ))الجامع الصغير(( المسمى بالتنوير كإف لم يس
 بالقلب كذلك أضعف اإليماف، كما في الحديث.

كدعول أبي بكر بن مجاىد اإلجماع على عدـ الخركج على الظلمة كما حكاه القاضي عياض 
 باطلة، ككيف يكوف اإلجماع على خبلؼ ما عيًلمى من الدين ضركرة ؟
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رة بما أقاموا الصبلة كبما لم يكن كفران كقد قيد المصطفى صلى اهلل عليو كآلو كسلم طاعة الجىوى 
بواحان كما عرفت من األحاديث، ثم ساؽ في ذكر األحاديث السالف ذكرىا.. إلى أف قاؿ: كأنو 
كأعلم اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أف المتغلب ال يكوف النكير عليو باليد إال بالخركج 



ا ىو فيو من سفك الدماء كإخراب الببلد، كبث عليو، كالخركج عليو يؤدم إلى ما ىو أنكر مم
أنواع الفساد، كإضبلؿ العباد، كانقطاع سبل المسلمين، كإخبلء معالم الدين، كدخوؿ نار الفتنة 

 إلى كل غور كنجد كترامي الباطل إلى ما ال يقف على نهاية كال حىدٍّ.
ليمَّ جىرَّا إلى القرف الحادم كمن طالع األخبار كعرؼ ما كقع في أياـ المركانية كالعباسية، كىى 

عشر علم ذلك يقينان، فلما كاف األمر كذلك أرشد صلى اهلل عليو كآلو كسلم إلى الصبر على 
جىٍوًر الجائر، كأخبر أنو مىن كىرًهى فقد برئ كمن أنكر بقلمو أك لسانو فقد سىًلمى بدليل أنو نهى عن 

التغيير باليد المذكور في حديث ابن مسعود  قتالهم فما أراد إال اإلنكار بأحد األمرين، كيكوف
مخصصان بما عدا الخلفاء، كإنما اآلثم الملـو مىن رىًضيى كتابع كلم يأذف لنا بقتالهم إال إذا 

أضاعوا الصبلة أك رأينا كفران بواحان يحمل قولو: ))فإذا زاغوا فاستلوا سيوفكم ((، كعلى ىذا 
 صية اهلل كالنهي عن أف ننزع يدان عن طاعة ظالم.يحمل عدـ الصبر على أف مىن أتى منهم بمع
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كيراد بالمعصية ما عدا إضاعة الصبلة كالكفر البواح إذ إضاعة الصبلة، كرؤية الكيٍفًر توجب 
الجهاد، كجهاد الخارجين عن الدين ال يبلحظ قيد زيادة مفسدة قتالهم على مفسدة كفرىم 

 فاقان.فإنو ال يبلحظ ذلك في حرب الكفار ات
كمن ىنا يػيٍعرىؼي كجو خركج الحسين السبط عليو السبلـ كمىن ذكرنا آنفان على األمراء الظلمة من 

يزيد، كىشاـ، كالحجاج، كالمنصور، كنحوىم، فإنهم خرجوا إلنكار المنكر الذم ارتكبو مىن 
و ما خرجوا عليو، كقد كاف حصل لهم الظن بحصوؿ شرائط اإلنكار كأنهم غالبوف لفاعلو، فإن

خرج منهم أحد إال كقد تابعو عصابة كأقره على الموت دكنو، فحصل لهم الظن أنو يتم كىفُّ 
أىكيفّْ الظالمين عن العباد كالببلد فهم بالخركج مصيبوف لمشاكلة الحق كالصواب موافقوف 

 للسنة كالكتاب.
ٍمنىا لك أف ذلك فيمن قاـ ل تفريق كلمة المسلمين كأما أحاديث ))كاضربوا عنق اآلخر (( فقد قىدَّ

منازعان في الملك، فليس ذلك من أىل ىذا التأكيل كما قررناه قريبان.. إلى أف قاؿ: كال ينبغي أف 
ينكره أحد من طوائف اإلسبلـ، ألف اإلنكار للمنكر بشركطو كاجب من ضركرة الدين، بل 

 ألجلو كانت بعثة النبيين كالمرسلين.
ممن ذكر حملوا أحاديث الصبر على جىٍوًر الجائر إذا لم يوجد كلىعىلَّ مثل الحسين السبط كغيره 

الناصر، أك أنها لم تبلغهم تلك األحاديث( أك ألنهم رأكا تضييع أكلئك الجىٍورة الظلمة للصبلة، 
 أك رأكا كفران بواحان لم يجدكا فيو من اهلل جل كعبل معذرة.
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و اطرد أنها ال تنزع يده مما ىو عليو من المنكر إال فمن مىنىعى من الخركج على الظالم نظر إلى أن
بأنكر مما أتى بو، بل الغالب أنو يقع األنكر كال يرتفع المنكر بل ربما ظفر المتغلب الظالم 

 بالخارج عليو فيزيد ضبلالن إلى ضبللو كجرأة إلى جيٍرأىتًًو، كجىٍورىان إلى جىٍوره.
ٍلعيوي  إال أف يترتب عليو ما ىو أشر من ظيٍلمو كمنكره، فإف  كإلى ىذا يشير مىن قاؿ: إنو يجب خى

ىذا معناه أنو يجب إنكار كاليتو ككىفُّ يده عن الببلد كالعباد، إال أف يترتب عليو ما ىو أشر من 
 كاليتو.

كأما من قاؿ إنو ال ييٍخرىجي عليو بحاؿو كإنما يجب كىٍعظيوي كتخويفو لؤلحاديث الواردة بذلك، فإنو  
لى غير تحقيق، ألف األحاديث الواردة بعدـ قتالو مقيدة بما علم من ضركرة الدين كبلـ مبني ع

من كجوب إنكار المنكر، كالنهي عن الخركج عليو ىو حيث يؤدم إلى أنكر كأعظم من فتنة 
 أمارتو، كإال كجب خلعو عمبلن بما عيًلمى من كجوب إنكار المنكر باليد مع إمكانو.

بأنو يخرج على الجائر كإف لم تكمل شرائط اإلنكار، كعللوا ذلك بأف فبهذا يػيٍعلىمي ضعف القوؿ 
 في خركج الجائر كقتلو إذا ظفر بو الجائر إعزازان للدين.

كبهذا التحقيق يشرؽ لك كجوه األحاديث، كيجتمع شمل األقواؿ، كتستريح من بارًدىاًت 
ًه، كإنها كلمة حمقى صادرة عن التأكيل، كيػيٍعلىمي جىٍهلي مىن قاؿ: إنما قيًتلى الحسين بسيًف جى  دّْ

 غباكة كعدـ تحقيق. انتهى بلفظو.
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كأجاب المحقق المقبلي في )نجاح الطالب( عما قالو ابن الحاجب في )مختصر المنتهى(: أف 
الخارج عن الطاعة فاسق كفسق الخوارج بما لفظو: اعلم أف الخوارج اسم لمن خرج عن طاعة 

ما أمره إليو، كقد اتفقوا على كجوب طاعة إماـ العدؿ الذم ال طعن في  مىن تجب طاعتو كنازعو
خبلفتو، كاختلفوا في طاعة المتغلب كىو من اغتصب عقد الخبلفة بغير أىلية، أك فسق فسقان 

عارضان، أك نحوه، فقاؿ الجمهور بوجوب طاعتو، كأبى ذلك من أخبرنا عن إبانة خركجو على 
 ذينك األمرين: من اعتقد بطبلف خبلفتو بأحد

فأكلهم: الزبير، كطلحة، كأـ المؤمنين ػ رضي اهلل عنهم، كلكن كانت شبهتهم كاىية لوضوح أمر 
إمامهم، كانفراده بسطوع ما يوجب طاعتو، كإنما كانوا بلول لمن تحت درجتهم الرفيعة، كما 

ن اهلل ابتبلكم بها قاؿ عمار ػ رضي اهلل عنو ػ: كاهلل إنها لزكجة نبيكم في الدنيا كاآلخرة، كلك



 لينظر إيَّاه تطيعوه أـ ىي.
بل أخرج الطبراني، كابن أبي شيبة: ))يخرج قـو ىلكى ال يفلحوف قائدىم امرأة قائدىم في 

 الجنة(( فإف أصحاب تلك الوقعة ىم الذين يصدؽ عليهم.
كاف لعائشة كما ألطف إعادة الظاىر ىنا حتى يعم طلحة كالزبير، ألف الثبلثة كل منهم قائد، كإف  

 كجو مخصوص عند الناس.
ثم معاكية كىو باغو باإلجماع، مفتاح الملك العضوض كما اقتضاه الحديث النبوم كأمره كاضح، 

ثم الحركرية كأمرىم أكضح، ثم الحسين السبط ػ رضي اهلل عنو ػ، خرج على يزيد المىرًيد كأمره 
 أجلى من ابن جبل.
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غلب تسميتو خارجيان صانو اهلل كجنَّبى من في قلبو لىٍمضىة ذكدو من كقد لـز من أكجب طاعة المت
 اإليماف كفي كجهو مسحة من الحياء، كتىجىلَّدى بعضهم صيانة لقاعدة مذىبو.

ًه!! ييٍحكىى ىذا عن ابن العربي المالكي كاهلل أعلم بصحة ذلك، فإنو  كقاؿ: ما قتلو إال سيف جىدّْ
فعل أكثر من ذلك، كنحوه قوؿ الذىبي في )مختصر تاريخ غير جدير بو إال أف التمذىب قد 

اإلسبلـ(: لو أىًنفى من البيعة ليزيد، أم ال حامل لو إال األىنػىفىة ال الحامل الديني، ألف يزيد خليق 
 بنص الخليفة كىذا لعمرؾ النٍَّصبي حقان، غير أنهم جركا على سىنىن التقريع.

كقد لـز من قاؿ بهذه القاعدة معنى ما قالو ابن كقد أخبرؾ ىذا التقريع كيف حاؿ أصلو ! 
 العربي، كالراضي بالشيء كفاعلو، كما ىو نص الحديث النبوم.

 ثم بقية الصحابة المقتولين مع ابن الغسيل ػ رضي اهلل عنهم، ككل من نحا عنهم نحوىم.
ين المركانية ثم ابن الزبير كاتفق عليو جمهور من أىل اإلسبلـ كصلحاء الدين، لبعد ما بينو كب

األرجاس، ثم زيد بن علي بن الحسين بن علي ػ رضي اهلل عنهم ػ ثم من نحا نحوىم من يومو 
إلى يومنا ىذا، كاعتقد فعلو كاجبان كعمل عليو من أىل بيت النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

لفقو مختلفة، كتبعتهم، كبذلك االعتبار يسموف زيدية ال كقولنا شافعية، كمالكية، كمذاىبهم في ا
 كليس لهم تبع في الفقو بخصوصو.

كبهذا يظهر جهل من يقوؿ: ليسوا على مذىبو، كيجعل ذلك نقمان يعم كل أئمتهم المتبوعين من 
 أىل البيت، كذلك نقم عند الناصبي.
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إذا تحققت ىذا علمت من قاعدة المصنف كمن كافقو في إمامة المتغلب، ثم تقريع تفسيق 
 زـك تفسيق جميع من ذكر، ألف ىذا حكم مترتب على الوصف ػ أعني مطلق الخركج ػ.الخارج ل

كأما ما زاده الشارح من استباحة األمواؿ.. إلى آخره، فهي ذنوب يحسبها غير داخلة في 
الخركج كإف فعلت تقريعان عليو إذ من خرج عن الطاعة كلم يفعل تلك األفعاؿ خارج كبعض ما 

بغي أف تعين محل الجريمة من قتل كغيره من فعل قلبو أك جارحة يجرم أشد من بعض، فين
 كبعض ما يجرم أشد من بعض، فينبغي أف يعين محل تلك األفعاؿ خارج ػ انتهى.

 كالكبلـ في ىذا الباب أكسع من أف يحصى، كفيما ذكرناه كفاية ػ كاهلل أعلم ػ.
ـى للمؤلف ػ رضي اهلل عنو ػ في ترجمة أبي خالد ما لفظو: كأما اعتقاده ػ أم أبو  ىذا، كقد تػىقىدَّ

خالد ػ لجواز الخركج على الظلمة، فالذم يعده قادحان بناهي على أصلو فاسدو كىو كجوب طاعة 
المتغلب الجائر عمبلن بظواىر األحاديث التي يؤخذ منها ذلك، كحديث مسلم: ))فإف هلل 

 خليفة في األرض فاسمع كأطع كإف ضرب ظىٍهرىؾ كأخذ مالك(( .
ككحديث البخارم: ))كإنما اإلماـ جينَّة يػيتػَّقىى بها كيقاتل من كرائو ، فإف عدؿ كاف لو بذلك 

 أجر، كإف جار كاف عليو بذلك ًكٍزر(( .
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كىذا إف صح محموؿ على جور الباطن أك اجتهاد فيما فعل بحسب كسعو من التحرم 
اح الحديث كغيرىم من الزيدية، كإنما لؤلصلح، كغير ذلك من كجوه التأكيبلت التي ذكرىا شر 

حملهم على التأكيل قياـ األدلة على بطبلف كالية الفاسق المتغلب كقولو تعالى: }الى يػىنىاؿي 
[ فإف المراد بالعهد اإلمامة كما يقتضيو سياؽ اآلية، كقيل: 124عىٍهًدم الظَّاًلًمينى {]البقرة:

 ا بسببو قدكة في الدين ػ.المراد بو األمر ػ أم ال يناؿ أمرم حتى يكونو 
قاؿ جار اهلل العبلمة في تفسير ىذه اآلية: أم من كاف ظالمان في ذريتك ال ينالو استخبلفي 

 كعهدم إليو باإلمامة، كإنما يناؿ من كاف عادالن بريئان من الظلم.
كقالوا: في ىذا دليل على أف الفاسق ال يصلح لئلمامة، ككيف يصلح لها مىن ال يجوز حكمو 

ـي للصبلة؟!ك   شهادتو كال تجب طاعتو كال يػيٍقبىل خبره، كال يػيقىدَّ
ككاف أبو حنيفة يفتي ًسٌران بوجوب نيٍصرىًة زيد بن علي، كحمل الماؿ إليو كالخركج معو على اللص 

 المتغلب المتسمي باإلماـ، كالخليفة كالدكانيقي كأشباىو ػ انتهى.
إلى أف قاؿ: كالذم أفتى كثيركف من العلماء كأجمعت الصحابة على طلب األفضل في اإلمامة 



بأنو يجرم على كالة الجور المستحلين للدماء كاألمواؿ بغير حقها، حكم المحارب بأف تقطع 
 أيديهم كأرجلهم من خبلؼ إلى غير ذلك من األحكاـ.
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تبعو أكالده قرنان كأمير المؤمنين علي ػ كـر اهلل كجهو ػ ىو القدكة في قتاؿ القاسطين أىل البغي ك 
بعد قرف، فلو كاف قتاؿ أىل القبلة محظوران على إطبلقو لكاف أكؿ من يتطرؽ إليو المبلمة أمير 
المؤمنين ككلده الحسين كمن مشى على طريقتهما من أئمة أىل البيت النبوم، كال يقوؿ بذلك 

 . انتهى بلفظو.إال مخذكؿ مصادـ لما دىؿَّ عليو المعقوؿ كالمنقوؿ ػ كاهلل سبحانو أعلم
كأطاؿ المؤلف الكبلـ في الفصل الثالث في ترجمة اإلماـ زيد بن علي في صفة خركجو إلى أف 

قاؿ ما لفظو: فمن ذلك قياـ الهادم إلى الحق كإبادتو للقرامطة كمن دعا بعده من األئمة في 
 قطر اليمن إلى يومك ىذا.

ديلم، كإسبلـ الجماىير من المشركين ككذا اإلماـ الناصر للحق الحسن بن علي في الجيل كال
 كما عقبو من قياـ األئمة ىنالك.

إلى أف قاؿ: كمن ىذا يظهر أف ما ذكره الذىبي في ترجمة اإلماـ بقولو: ))خرج على ىشاـ 
فليتو لم يخرج(( غباكة عن مدارؾ الحق، كبناءن على أصل منهار، كىو تحريم الخركج على 

ىب أكضح من أف يقاـ عليو الدليل، كىو مبسوط في الظالم المتغلب، كفساد ىذا المذ
 موضعو.

كذكرنا في ترجمة أبي خالد طرفان من ذلك، كما ذلك إال كقوؿ من أطلق التخطية للحسين بن 
علي في الخركج على يزيد كلم يزؿ اعتقاد ذلك سهبلن عند بعض من انتحل العلم، حتى قاؿ 

ًه، فإنا هلل   كإنا إليو راجعوف ػ انتهى.قائل منهم: قيًتلى بسيًف جىدّْ
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قولو: ))حق على اإلماـ((. الحق: ضد الباطل كحق يىًحقُّ بالكسر حقان أم كجب، قاؿ ابن 
األعرابي: كالمراد بالحق ما ال ينبغي تركو كيكوف فعلو إما كاجبان أك مندكبان ندبان مؤكدان شبيهان 

يىيًن من باب استعماؿ المشترؾ، فإف  بالواجب الذم ال ينبغي تركو، كيكوف استعمالو في المىٍعنػى
 الحق يستعمل في معنى الواجب ػ انتهى.

كصريح ما دؿ عليو الخبر يدؿ على أف المراد بالحق ىنا الواجب، أم يجب على اإلماـ أف 



يحكم بما أنزؿ اهلل كأف يعدؿ في الرعية، ككجوب كل منهما معلـو كتابان كسنة، قوالن كعمبلن كما 
صريح األدلة المذكورة في غير موضع من الكتاب كالسنة الناطقة بوجوب األمرين  عرفت من

ـى للمؤلف ػ رضي اهلل عنو ػ غير مرة إف اإلماـ اسم لمن يؤتم  معان على من تولى القضاء لما تػىقىدَّ
بو فيشمل اإلماـ األعظم كالحاكم كالعامل كالمحٌكم ككل من تولى القضاء كلو في مسألة، ألف 

ممن يؤتم بو كلو في قضية فيجب عليو الحكم بما أنزؿ اهلل في الكتاب أك في السنة لقولو كبلن 
[ كالعدؿ في الرعية 3،4تعالى: }كىمىا يػىٍنًطقي عىًن اٍلهىوىل ، ًإٍف ىيوى ًإالَّ كىٍحيه ييوحىى{]النجم:

 المؤتمين بو قػىلُّوا أك كثركا.
السٍَّبًق بما دؿ عليو الخبر، كفي كل الفضائل  كإنما نص على اإلماـ، ألنو أكلى بإحراز قىصىبات

كسائر كجوه الكماؿ، كأصل كل ذلك كمبلكو العدالة، كعلى ذلك تحمل أحاديث الحث على 
اإلئتماـ بخيار الناس، كمهما كاف اإلماـ كذلك فمقطوع بأف يكوف كذلك من كاليتو منو كمن 

ـى من األدلة، ك   لما سيأتي.صلح لذلك كباشر ذلك كذلك؛ لما تػىقىدَّ
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كقولو: ))على اإلماـ((: المراد الرئيس المؤتىم بو في األمر كالنهي أعم من أف يكوف إماـ ىدل 
أك ضبللة، كقد جاء تسمية العاصي إمامان في قولو تعالى: }كىجىعىٍلنىاىيٍم أىًئمَّةن يىٍدعيوفى ًإلىى النَّاًر 

ي )باب اإلماـ يػىتًَّجري في رعيتو( في )كتاب [ ذكره المؤلف ػ رضي اهلل عنو ػ ف41{]القصص:
 البيع(.

كمع ذلك فبل فرؽ في كجوب ما دؿ عليو الخبر بين إماـ الهدل كإماـ الجور، ككل من يؤتم 
ـى من الوعيد، كلما سيأتي كتابان كسنة في الحكم بغير ما أنزؿ اهلل كعدـ العدؿ في  بو، كلما تػىقىدَّ

عنو ػ الكبلـ على إماـ الهدل كالضبلؿ في )باب صبلة  الرعية، كبسط المؤلف ػ رضي اهلل
 الجمعة( بما أغنى عن اإلعادة.

)فائدة(: في أئمة أىل البيت كحكامهم من ال يحصى عددىم ممن تخلق بسيرة العدؿ كالحكم 
بما أنزؿ اهلل، كلم يزؿ منهم إماـ بعد إماـ في منابذة الظالمين، كإخافة القاسطين، يأمركف 

نهوف عن المنكر، كيقيموف شرائع الدين كأحكامو على مر الدىور كتعاقب بالمعركؼ كي
 العصور، كشهد على ذلك لساف عالمهم كأقوالهم كمؤلفاتهم، كتراجمهم.

كسيأتي تماـ الكبلـ على أحاديث األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر آخر )المجموع( إف شاء 
 اهلل تعالى.
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 وع الراعي كالرعية[تتمة لهذا الباب ]في موض
ـى أف من تكاليف اإلماـ ككل مىن لو كالية تسهيل الحجاب لمن تحت كاليتو  قد عرفت فيما تػىقىدَّ

لدفع ما ينوبهم كقضاء حوائجهم، كرفع ما نزؿ بهم كإنصاؼ مظلومهم من ظالمهم، لوركد 
 الوعيد على احتجاب الوالي عنهم.

 في قولو:
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 لي[]النهي عن احتجاب الوا
حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليهم السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 عليو كآلو كسلم: ))أيما كاؿو احتجب من حوائج الناس ، احتجب اهلل منو يـو القيامة((.
السيوطي في )جمع الجوامع( في الحركؼ بما لفظو: ))مىٍن كىًليى من أمور المسلمين شيئان 

عن ضىعىفىًة المسلمين كأكلي الحاجة احتجب اهلل عنو يـو القيامة(( أحمد في  فاحتجب
)المسند(، كالطبراني في )الكبير( عن معاذ، كفيو ما لفظو: ))مىٍن كىًليى من أمور الناس شيئان 

 فأغلق بابو دكف الفقراء كذكم الحاجة، أغلق اهلل عن فقره كحاجتو أبواب السماء(( .
ي )القضاء( عن أبي مريم: ))مىٍن كلي من أمور الناس شيئان فأغلق بابو دكف أبو سعيد النقاش ف

المسكين أك المظلـو أك ذكم الحاجة أغلق دكنو أبواب رحمتو عند حاجتو كفقره أفقر ما يكوف 
 إليو(( .

 أحمد في )المسند( كابن عساكر عن أبي الشماخ األزدم، عن ابن عم لو من الصحابة ػ انتهى.
مريم ىو األزدم صحابي، كاسمو عمرك بن مرةى الجهني ركل عنو ابن عمو أبو قلت: كأبي 

 الشماخ، كأبو المعطل، كغيرىما.
كقولو: ))عن ابن عم لو من الصحابة(( ىو أبو مريم المذكور، كحديثو عند أبي يعلى، كذكره 

إال  المنذرم قاؿ: كإسناد أحمد حسن، كذكره بلفظو: محمد بن منصور في )الجامع الكافي(
((، فقاؿ: ))أك الضعيف((.  قولو: ))أك المظلـو

كقولو: ))أفقر ما يكوف إليها(( قاؿ: أحوج ما يكوف، كذكره في )بلوغ المراـ( مرفوعان من حديث 
أبي مريم بلفظ: ))مىن كاله اهلل شيئان من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم كفقرىم، 

 لترمذم.احتجب اهلل دكف حاجتو(( أخرجو أبو داكد، كا
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كلفظو عند الترمذم: ))ما من إماـ يغلق بابو دكف ذكم الحاجة كالخلة كالمسكنة إال أغلق اهلل 
 أبواب السماء دكف حاجتو كخلتو(( كفي ركاية ))كمسكنتو(( بىدىؿى ))خلتو((.

 كذكره البدر األمير في )سبل السبلـ( بلفظ: ))كحاجتو كمسكنتو(( .
مخيمرة عن أبي مريم كلو قصةه مع معاكية كذلك أنو قاؿ لمعاكية:  كأخرج الحاكم عن أبي

سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: ))مىن كاله اهلل شيئان من أمور المسلمين ((، 
 كفي ركاية: ))من أمور الناس((، ))فاحتجب عن حاجتهم كفقيرىم احتجب اهلل دكف حاجتو(( .

ذم بإسناد جيد، من حديث عمرك بن ميرَّةى الجيهىني، فجعل معاكية كأخرجو اإلماـ أحمد كالترم
 رجبلن على حوائج المسلمين.

كللطبراني في )الكبير( من حديث ابن عباس بلفظ: ))أيما أمير احتجب عن الناس فأىٌمهم ، 
 احتجب اهلل عنو يـو القيامة((.

 قاؿ ابن أبي حاتم عن أبيو في ىذا الحديث: منكر.
راني كالمنذرم برجاؿ ثقات، إال شيخو جيركف بن عيسى، فإنو قاؿ المنذرم: لم كأخرجو الطب

نقف فيو على جرح كال تعديل، كال ذكر لو من حديث أبي جحيفة أنو قاؿ لمعاكية: سمعت 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم حديثان أحببت أف أضعو عندؾ مخافة أف ال تلقاني، سمعت 

و كآلو كسلم يقوؿ: ))يا أيها الناس من كلي منكم عمبلن فحجب بابو عن رسوؿ اهلل صلى اهلل علي
ذم حاجة للمسلمين حجبو اهلل أف يلج باب الجنة، كمن كانت ىمتو الدنيا حرَّـ اهلل عليو 

 ًجوىارم فإني بعثت لخراب الدنيا كلن أبعث لعمارتها(( ػ انتهى.
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هالة الصحابي ال تضر لما ثبت من عدالتهم  قلت: كجيركف بن عيسى قد ثبت أنو صحابي كج
 كما قرر في موضعو، كصحح الحديث اإلماـ أحمد.

كلفظ )الجامع الكافي(: كركل محمد بإسناده عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: 
 ))أيما كاؿو احتجب من حوائج الناس احتجب اهلل عنو يـو القيامة((. انتهى.

ترىيب من احتجاب الوالي عن حوائج من تحت كاليتو من الناس كقبح كالحديث يىديؿُّ على ال
 ذلك كتحريمو كأنو كبيرة للوعيد الشديد على ذلك في الخبر.

 كألنو من صفات الجبابرة كأىل البغي كالفساد كالمتغلبين أمراء الجور كالظلم كالعناد.
عم من أف يكوف كالي ىدل أك كالمراد بػ ))الوالي((: ىو الرئيس المؤتم بو في األمر كالنهي أ



 ضبللة، لعمـو أدلة ىذا الباب.
كمقتضى الخبر كجوب تسهيل الحجاب على من كلي أمران من أمور الرعية ليصل إليو ذكك 

، كمديوف، كابن سبيل، كخائف. ، كغاـر  الحاجة من فقير، كمظلـو
إليو لدفع ما كالوجو في ذلك: أنها لما كانت حوائج المسلمين متعلقة بو، كىم محتاجوف 

ينوبهم، كرفع ما نزؿ بهم، كاف احتجابو إضراران بهم كإىماالن لحوائجهم، مع حصوؿ المشقة 
عليهم في ذلك كالمضرة، لما في عمـو النهي عن ذلك، كالوعيد في حديث عائشة عند مسلم 

قَّ عليهم قالت: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))مىٍن كىًليى من أمور أمتي شيئان فىشى 
 فىاٍشقيٍق عليو(( .

كركاه أبو عوانة في صحيحو بلفظ: ))من كلى منهم شيئان فشق عليهم فعليو بػىٍهلىة اهلل((، قالوا: يا 
 رسوؿ اهلل كما بهلة اهلل ؟ قاؿ: ))لعنة اهلل(( كلما في ذلك من الغش للرعية.
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ن يسار، قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل ذكره البدر األمير في ))سبل السبلـ(( في حديث معقل ب
صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: ))ما من عبدو يسترعيو اهلل رعية يموت يـو يموت كىو غاش 

 لرعيتو إال حـر اهلل عليو الجنة(( متفق عليو.
 ذكره ابن حجر في )بلوغ المراـ( كأخرجو البخارم من ركاية الحسن.

مطلوب من زعامتو، فلو لم يرد في النهي عن ككل ذلك خبلؼ ما ىو المقصود من كاليتو كال
االحتجاب شيء لكاف خبر )المجموع( كافيان، فكيف كقد كردت األدلة المذكورة الميصىرّْحىةي 

 بأشد الوعيد عليو إذا احتجب عنهم؟
كال خبلؼ في كجوب تسهيل الحجاب على اإلماـ، ككل من كاليتو أصلية أك مستفادة فيما 

 ـ قديمان كحديثان.تواله بين علماء اإلسبل
كذكركه في مؤلفاتهم في الحقوؽ الواجبة على اإلماـ كمن كاليتو منو كما عرفت ذلك فيما ذكرنا 

عنهم في الحديث قبل ىذا، أك لما في االحتجاب من المنافاة لصفات أىل العدؿ، كتسهيلو 
، كالبحث عن من أىم ما يجب عليو كأعظم معين عليو يتعهد الضعفاء كالمظلومين، كالمساكين

أحوالهم بثقات يرفعوف حوائج المحتاجين إليو، كيوصلوف أغراضهم إلى مقامو، لما في ذلك من 
حسن معاملتهم بتيسير حوائجهم، كلما في تماـ حديث عائشة عند مسلم بلفظ: ))كمن كلي 

 من أمور أمتي شيئان فرفق بهم فارفق بو(( ذكره البدر األمير في ))سبل السبلـ(( .



الخليفة عمر بن الخطاب يدكر بالليل لمثل ىذا المقصد، كيأتي منازؿ الضعفاء ككاف 
 كالمحاكيج، كيسألهم عن أحوالهم.
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، كإغاثة  ىذا كالمعتبر من تسهيل الحجاب ىو قضاء حوائج من ذكرنا، كإنصاؼ المظلـو
ء كقع ذلك بوصوؿ من الضعيف التي يجب عليو قضاؤىا، كال يعذر مىٍن تػىرىكىها كأىىمىلىها، كسوا

ذكرنا إليو أك خركجو إليهم، أك يبعث ثقات يرفعوف إليو حوائج المحتاجين إليو، كيوصلوف 
أغراضهم إليو أك تتصل بو حوائجهم المحررة بأقبلمهم أك بقلم غيره لمن ال يكتب، لما ثبت 

لة الوعيد المذكورة باالستقراء أف القلم أحد اللّْسانيًن، لكن ال يتم للوالي الخركج من عهدة أد
إال إذا كاف كيتَّابيوي كحيجَّابيوي ثقاة أمنىاء على أكراؽ الناس لحفظها كتبليغها إلى الوالي كإرجاعها إلى 
أربابها، كاألكؿ أتم كأكمل بوصوؿ المظلـو إليو، كذم الحاجة للنظر في حوائجهم كالتػَّفىرًُّس في 

 أحوالهم.
لى اإلماـ ككل من لو كالية أصلية أك فرعية استغراؽ كاعلم أنو ال يجب من تسهيل الحجاب ع

ليلو كنهاره، كذلك ألنو يستثنى لو من ضركريات البشر كمكمبلتها مثل ما يحتاجو لنفسو،  
كأكلو، كشربو، كلباسو، كنومو، كمع أىلو كخاصة نفسو كأكالده، كأقاربو، كأموالو، كمرضو، 

خاصة كالعامة، كتدبير ما يتعلق بهم من كراحتو من التعب، كللنظر في أمور المسلمين ال
الحوادث العامة كالخاصة أك معان، مما ال يظن براءة ذمتو بإيداعها إلى أعوانو ككزرائو، ككذا لما 

يحتاجو من المفاكضة كالمشاكرة مع من يستحق مفاكضتو أك مشاكرتو، فلو أف يحتجب من دكف 
 محـر االحتجاب.إسراؼ، لداللة العقل كالشرع باستثناء كل ذلك عن 

كالوجو في كل ذلك: ما ثبت باالستقراء في كتب السنة كالسير أنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم  
 كاف يختلي بنفسو لخاصة أمره، كلضركرتو لهم كعليهم.
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قولو: ))احتجب اهلل منو(( احتجاب اهلل عن عبده كناية لو عن منعو من فضلو كعطائو كرحمتو، 
ـ القيامة محتاج إلى ذلك، خصوصان مىن كىًليى أمور الناس كسياؽ الخبر لبياف أف ألف كل عبد يو 

احتجاب الوالي عن حوائج الناس كبيرة لوركد الوعيد عليو، مع بياف كقوع الجزاء من جنس 
الفعل باحتجاب اهلل منو يـو القيامة، أم منعو من فضلو كرحمتو، ألف الوالي أشد الناس احتياجان 



اهلل يومئذ، كقيل: ىو تمثيل إلىانتو بإىانة من يحجب عنو الدخوؿ على الملوؾ،  لكل ذلك من
 كقيل: ىو أف ال ينظر اهلل إليهم كال يزكيهم.

كلفظ )المصباح(: ))كاألصل في الحجاب جسم حائل بين جسدين، كقد استعمل في المعاني 
 ربو(( ػ انتهى.فقيل: العجز حجاب بين اإلنساف كمراده، كالمعصية حجاب بين العبد ك 

كعلى ىذا فاحتجاب الوالي من األكؿ كاحتجاب اهلل من الثاني، كاألكؿ أظهر من جعلو كناية 
عن منعو من فضلو كعطائو كرحمتو، كيشهد لو ما ذكره السيوطي في )جمع الجوامع( في 

 الحركؼ بلفظ: ))مىٍن كىًليى شيئان من أمر المسلمين لم ينظر اهلل في حاجتو حتى ينظر في
 حوائجهم((.

الطبراني في )الكبير( عن ابن عمر، كعن ابن عباس، كذكره المنذرم عن ابن عباس، قاؿ: 
كرجالو رجاؿ الصحيح، إال حسين بن قيس المعركؼ بحنش، كقد كثقو ابن نمير كحىسَّنى لو 

 الترمذم غير حديث، كصحح لو الحاكم، كال يضر مثل ذلك في المتابعات كما قرر في محلو.
وطي في )جمع الجوامع( بلفظ: ))مىٍن كىًليى من أمور المسلمين شيئان فلم ييًحٍطهيٍم بنصيحة  كللسي

كما يحوط أىل بيتو فليتبوأ مقعده من النار(( الطبراني في )الكبير( عن معقل بن يسار ػ كاهلل 
 أعلم ػ.
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لسلف كالخلف، لما ىذا كإنما أطلنا الكبلـ في ىذا الباب، ألنو من معارؾ أنظار علماء ا
عرفت في نقل مذاىبهم كأقوالهم كحججهم، كاألخذ كالرد، كما قرره علماء التحقيق بين أدلة 

 الجمع بما ال يبقى معو حجة ألحد فيما نظن كنرجوا، كللناظر نظرة ػ كاهلل أعلم ػ.
بعة أكجو، )تنبيو(: قد عرفت فيما ذكرنا قبل )باب طاعة اإلماـ( أف الجهاد في سبيل اهلل على أر 

 الرابع منها جهاد المحاربين المذكور في قولو.
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 باب قيطَّاع الطريق
عىقىدى اإلماـ عليو السبلـ ىذا الباب لبياف تنويع عقوبات المحاربين قيطَّاع الطريق، كىم اللصوص  

فيها  كما في )القاموس( أطلق عليهم المحاربين لقطعهم الطريق أم منعهم المارٌين، لما أحدثوا
 من أنواع الفساد كعلى ىذا فالقطع لغة: المنع.



كيقاؿ على انفصاؿ شيء من آخر في المحسوسات كما في غير )المصباح(، كفيو: كقطعتو عن 
حقو منعتو، كمنو: قطع الرجل الطريق، إذا أخافو ألخذ أمواؿ الناس كىو قاطع الطريق، كالجمع 

 على قػيوَّتًًهم.قيطَّاع الطريق: كىم اللصوص الذين يعتمدكف 
كفيو: كاللص: السارؽ، بكسر البلـ كضمها، حكاه األصمعي، كالجمع: لصوص، كىو لص بين 

 اللَّصوصية بفتح البلـ كقد تضم، كلىصَّ الرجل الشيء لىصَّان من باب قتل سرقو ػ انتهى.
، أك إلرعابو حاؿ، كوف ذلك ميكىابرة ػ  ، أك لقتلو أم مجاىرة ػ كأما شرعان: فهو البركز ألخذ ماؿو

 اعتمادان على القوة مع البعد عن الغوث.
كاعلم أف أكثر عقوبات القرآف التي توعد اهلل بها المجرمين عقوبات أخركية، كقد ذكر اهلل منها  

كثيران على جرائم بػىيػَّنىها، أما العقوبات الدنيوية، فإف اهلل تعالى فرض في كتابو العزيز منها خمسان، 
الزاني، كحد القاذؼ، كحد السارؽ، كحد قيطَّاع الطريق(، كليس في  كىي: )القصاص، كحىدٌ 

 القرآف من األجزية غيرىا، كقد بينت السنة حدان سادسان كىو )حد شارب الخمر(.
ـى الكبلـ للمؤلف ػ رضي اهلل عنو ػ على كبلـ )المجموع( على كل ىذه الحدكد بما  كقد تػىقىدَّ

 ق فهذا الباب معقود لبيانو.أغنى عن الكبلـ إال حد قيطَّاع الطري
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كاألصل في ىذا الباب قبل السنة كاإلجماع قولو تعالى: }ًإنَّمىا جىزىاءي الًَّذينى ييحىارًبيوفى اللَّوى كىرىسيولىوي 
[ اآلية اآلتي ذكرىا مع ما ثبت عن ابن عباس أنو 33كىيىٍسعىٍوفى ًفي األىٍرًض فىسىادنا..{]المائدة:

 اع الطريق.فىسَّرىا بقيطَّ 
نيىا كىلىهيٍم  كبين تعالى األصل المعتمد عليو في ىذا الحد بقولو تعالى: }ذىًلكى لىهيٍم ًخٍزمه ًفي الدُّ

[ كما بين في سائر الحدكد المذكورة في آيات كجوب 33ًفي اآلًخرىًة عىذىابه عىًظيمه{]المائدة:
 حدكدىا.

شدة تأثيرىا في توقيع ىذه العقوبة فقد يكوف قاؿ المحقق الشوكاني: كإنما كانت العقوبة بدنية ل
الزجر بالشدة في نفس الحد كالتخفيف باالحتياط في اإلثبات لما كرد في حديث أـ المؤمنين 
عائشة عند الترمذم كغيره مرفوعان بلفظ: ))ادرءكا الحدكدى عن المسلمين ما استطعتم فإف كاف 

 لعفو خير لو من أف يخطئ في العقوبة(( .لو مخرج فخٌلوا سبيلو فإف اإلماـ ألف يخطئ في ا
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 ]تنوع العقوبات للمحاربين[
كىذا الحد من جملة ما شرعو اهلل من الحدكد المذكورة بين عباده، كجاء في كبلمو تعالى 

بالصفة المنادية بالعمـو بأعلى صوت كأكضح داللة، فهي من ىذه الحيثيثة شىٍرعه عاـ لجميع 
 ىم كأسودىم كأبيضهم ػ انتهى.األمة، أكلهم كآخر 

كأشار اإلماـ عليو السبلـ إلى بياف تنويع أحكاـ جزاء عقوبات المحاربين قيطَّاع الطريق بتنويع 
 محاربتهم بقولو:

حدثني زيد بن علي عن أبيو عن جىدّْه، عن علي عليو السبلـ قاؿ: ))إذا قطع الطريق اللصوص، 
م يقتلوا مسلمان، ثم أيًخذيكا حيًبسيوا حتى يموتوا، كذلك كأشهركا السبلح ، كلم يأخذكا ماالن، كل

نفيهم من األرض، فإذا أخذكا الماؿ، كلم يقتلوا قيطّْعىت أيديهم كأرجلهم من خبلؼ، كإذا قػىتىلوا 
كأخذكا الماؿ قطعت أيديهم كأرجلهم من خبلؼ، كصلبوا حتى يموتوا، فإف تابوا قبل أف 

 كلم يحدكا(( . يؤخذكا، ضمنوا الماؿ، كاقتص منهم،
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قاؿ في )التخريج(: البيهقي في )باب قيطَّاع الطريق(: قاؿ اهلل تعالى: }ًإنَّمىا جىزىاءي الًَّذينى ييحىارًبيوفى 
[ كذكر اآلية إلى آخرىا، ثم قاؿ: كأخرج بإسناده إلى أنس بن 33اللَّوى كىرىسيولىوي ..{]المائدة:

ة أتوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فقالوا: يا رسوؿ اهلل مالك أفَّ رىطان من عيكىل كعيرىين
إنا ناسه أىل ضىٍرع، كقد استوخمنا المدينة، فأمر لهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

بذكدو، كأمرىم أف يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها كألبانها، فانطلقوا حتى إذا كانوا في ناحية 
ي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كاستاقوا الذكد، ككفركا بعد إسبلمهم، الحىرَّة قتلوا راع

فبعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم في طلبهم، فأمر بهم فقطع أيديهم كأرجلهم، كسمل 
 أعينهم، كتركهم في ناحية الحىرَّة حتى ماتوا كىم كذلك .

صلى اهلل عليو كآلو كسلم كاف يحث في خطبتو قاؿ قتادة: كىو أحد ركاتو، بلغنا أف رسوؿ اهلل 
 بعد ذلك كينهى عن الميثٍػلىة ػ انتهى .

 كقاؿ البيهقي بعده ما لفظو: أخرجو البخارم، كمسلم في )الصحيح(. انتهى .
 كأخرج عن قتادة، عن محمد بن سيرين، أف ىذا قبل أف تنزؿ الحدكد ػ يعني ما فعل بالعيرىنيين ػ.

قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ال يحل قتل امرء مسلم  كأخرج عن عائشة قالت:
يشهد أف ال إلو إال اهلل كأني رسوؿ اهلل، إال في إحدل ثبلث: زافو بعد إحصاف، كرجل قػىتىلى 



 فػىقيًتلى، كرجل خرج محاربان هلل كرسولو فيقتل أك يصلب أك ينفى من األرض(( ػ انتهى.
 ي )المنهاج الجلي(، كحديث عائشة في )الصحيح( .قلت: كخبر )المجموع( بلفظو ف
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كأخرج البيهقي عن ابن عباس في قيطَّاع الطريق: ))إذا قػىتىلوا كأخذكا الماؿ قيًتليوا كصيًلبوا ، كإذا 
قػىتىلوا كلم يأخذكا الماؿ قيًتلوا كلم ييٍصلبوا، كإذا أخذكا الماؿ كلم يػىٍقتيلوا قيطّْعىت أيديهم كأرجلهم 

 خبلؼ، كإذا أخافوا السبيل كلم يأخذكا ماالن نػيفيوا من األرض(( ػ انتهى. من
كفي إسناده إبراىيم بن محمد بن أبي يحيى، كفيو كبلـ طويل في تضعيفو، ككاف الشافعي يوثقو، 

كأخرجو عنو بلفظو من طريق إبراىيم المذكور، كفيو صالح مولى التوامة كقد ضيعّْفى من قبل 
 حفظو.

ابن عباس من طريق أخرل، كقاؿ بعده ما لفظو: كركل عثماف بن عطاء، عن أبيو، كأخرجو عن 
عن علي ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ: إف أيًخذى ػ يعني اللص المحارب ػ كقد أصاب الماؿ كلم يصب 

 الدـ قطعت يده كرجلو من خبلؼ، كإف أيًخذى كقد أصاب الدـ قيًتل كصيًلب ػ انتهى.
خراساني أبو عثماف، قاؿ ابن حجر في )التقريب(: صدكؽ، يىًهم، كفيو عثماف بن أبي مسلم ال

 كيػيٍرسل، كييدلس ػ انتهى.
كصالح مولى التوامة كإف ضيعّْفى من ًقبىًل حفظو، فذلك فيما ركاه من بعد ال من قػىٍبلي، كال فيما 

قد التبس، ألف األصل عدـ التغيير، كليس في الخبر أنو من ركايتو من بعد، كعثماف بن عطاء 
 حىسَّنى خبره جماعة.

 كقاؿ دحيم: ال بأس فيو كأبوه، قاؿ الشافعي: إنو صدكؽ.
سىلٍَّمنىا فذلك فيما لم يتابع، كقد توبع بركاية )المجموع( كغيرىا فزاؿ الضعف كصار قويان تثبت 

 بو الحجة، ككذا لو انضم ضعيف إلى ضعيف صار قويان كما قرر ذلك علماء األثر.
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امع الكافي(: ))فإذا حاربت اللصوص فقاتلوا فػىقىتػىليوا قيًتليوا، كإف أخذكا الماؿ قيًتليوا كفي )الج
كصيًلبيوا، كإف قاتلوا كأخذكا الماؿ كلم يػىٍقتلوا قيًطعىت أيديهم كأرجلهم من خبلؼ، كإف أخافوا 

 السبيل كلم يػىٍقتيلوا كلم يأخذكا الماؿ نػيفيوا من األرض(( ػ انتهى.
 مسائل الخبر جملة شواىد سيأتي ذكرىا عند الكبلـ على مفردات الخبر. كلمفردات فصوؿ



كالحديث يدؿ على اختصاص أحكاـ كل جريمة من جرائم اللصوص قيطَّاع الطريق في 
محاربتهم في السبيل بحدىا المذكور في الخبر، كىم من أيريد بقولو تعالى: }ًإنَّمىا جىزىاءي الًَّذينى 

 [ اآلية إجماعان.33رىسيولىوي كىيىٍسعىٍوفى ًفي األىٍرًض فىسىادنا..{]المائدة:ييحىارًبيوفى اللَّوى كى 
قاؿ المحقق الجبلؿ: ))كذكر أف الشافعي، كأحمد، كالبيهقي، رككا عن ابن عباس أنو فىسَّر 

 اآلية بقيطَّاع الطريق(( ػ انتهى.
رة في الثبلثة المذكورين كيدؿ ػ أيضان ػ على تنويع أفعاؿ محاربتهم المذكورة في الخبر المنحص

في الخبر، كتنويع جزاء عقاب جرائمهم بحدّْىا المخصوص في الخبر، كالوجو في ذلك: 
 تفاكت ضررىا فاختلفت عقوبتها.

كظاىر الخبر عمـو كلّْ قاطًع طريقو كافران كاف أك مرتدان، أك مسلمان، فردان كاف أك أكثر، كسواء  
أك خاصة، كسواء كانت أيضان طريق أمواؿ أـ قرل أك مدف، أـ كانت الطريق ميسىبػَّلىة أـ ال؟ عامة 

 بيوت أـ مساجد، أـ مناىل، لعمـو األدلة.
كعلى ذلك فحدكد المحاربة المذكورة في الخبر على السواء في كل ذلك مهما أيخذكا قبل 

 التوبة، كىو قوؿ الجمهور، كمن المتأخرين المحقق الجبلؿ.
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كطائفة من العلماء المحارب مىن أخاؼ السبيل من المسلمين ال من كجعل اإلماـ المهدم 
 الكفار تقليدان لتفسير ابن عباس الذم ثبت ما يعارضو.

قاؿ المحقق الجبلؿ: كيدؿ أيضان على أف المعتبر في ثبوت منطوؽ الخبر جزاءان كجريمة أف 
ت غيرىا، كفي نظم ييؤخذ المحارب من قبل أف يتوب، كإال فسيأتي سقوط ىذه األحكاـ كثبو 

ترتيب الخبر الترقي كالتشديد جزاءن كجريمة لتهويل أمر كل ذلك عكس نظم ترتيب اآلية على 
 التدلي كالتخفيف جزاءن دكف الجريمة لعدـ ذكرىا في اآلية.

 كقد اشتمل الخبر على ثبلثة أحكاـ سيأتي بيانها قريبان كالكبلـ عليها.
مىا جىزىاءي الًَّذينى ييحىارًبيوفى اللَّوى كىرىسيولىوي كىيىٍسعىٍوفى ًفي األىٍرًض كاألصل فيما ذكرنا قولو تعالى: }ًإنَّ 

ذىًلكى لىهيٍم  فىسىادنا أىٍف يػيقىتػَّليوا أىٍك ييصىلَّبيوا أىٍك تػيقىطَّعى أىٍيًديًهٍم كىأىٍرجيليهيٍم ًمٍن ًخبلىؼو أىٍك يينفىٍوا ًمنى األىٍرضً 
نيىا كىلىهيٍم ًفي اآلًخرىًة عىذىابه عىًظيمه * ًإالَّ الًَّذينى تىابيوا ًمٍن قػىٍبًل أىٍف تػىٍقًدريكا عىلىٍيًهٍم  ًخٍزمه ًفي الدُّ

 [.33،34فىاٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى غىفيوره رىًحيمه{]المائدة:
 ككجو الداللة ألمرين:

أحدىما: أف محاربة المسلمين في حكم محاربة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، قالو 



زمخشرم كغيره من علماء التفسير، كاختاره جماىير الصحابة فمن بعدىم، ألف ما ذكر فيها ال
من حكم قيطَّاع الطريق شامل لقيطَّاع طريق المسلمين، كلو بعد الرسوؿ بأعصار، كألنهم يحادكف 

 حيث يحاربوف من ىو على طريقتو كأىل شريعتو.
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ًفي األىٍرًض فىسىادنا{ أم مفسدين، كاللصوص قيطَّاع الطريق ممَّن الثاني: لقولو تعالى: }كىيىٍسعىٍوفى 
 يسعوف في األرض فسادان، كأمُّ فسادو مثل إخافة السبيل؟!! كىذا ىو معنى محاربة المسلمين.
قاؿ جار اهلل الزمخشرم: ))أك ألف سعيهم في األرض لىمَّا كاف على طريق الفساد نزؿ منزلة: 

[ فانتصب فسادان على المعنى، كيجوز أف يكوف مفعوالن لو 25ٍرًض {]الرعد:}كىيػيٍفًسديكفى ًفي األى 
 ػ أم للفساد(( ػ انتهى.

 كالمراد باألرض: أرض الطريق.
ـى، كما سيأتي، كاختلف العلماء في سبب نزكؿ اآلية.  كمن السنة ما تػىقىدَّ

ن خرج من فذىب جمهور السلف فمن بعدىم كنسبو الجبلؿ إلى األكثر على أنها نزلت فيم
المسلمين يقطع الطريق كيسعى في األرض بالفساد، كىو قوؿ مالك كالشافعي كأبو ثور، 

 كأصحاب الرأم، قاؿ ابن المنذر: قوؿ مالك صحيح.
كاحتجوا: بما ركاه الشافعي، كأحمد، كالبيهقي، عن ابن عباس أنو فىسَّر اآلية بقيطَّاع الطريق، 

أخذكا الماؿ كلم يػىٍقتيلوا قيطّْعىٍت أيديهم كأرجلهم من خبلؼ، كإذا قاؿ: ))إذا قػىتػىليوا قيًتليوا، كإذا 
 أخافوا السبيل كلم يأخذكا ماالن نفوا من األرض(( ػ انتهى.

كقاؿ أبو ثور محتجان لهذا القوؿ: إف قولو تعالى في ىذه اآلية: }ًإالَّ الًَّذينى تىابيوا ًمٍن قػىٍبًل أىٍف 
[ يدؿ على أنها نزلت في غير أىل الشرؾ، ألنهم قد أجمعوا 34ة:تػىٍقًدريكا عىلىٍيًهٍم ..{]المائد

على أف أىل الشرؾ إذا كقعوا في أيدينا فأسلموا أف دماءىم تىٍحريـ، فدىؿَّ ذلك على أف اآلية 
 نزلت في غير أىل الشرؾ ػ انتهى.
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[ كقولو 38لىهيٍم مىا قىٍد سىلىفى {]األنفاؿ:كاحتج بقولو تعالى: }قيٍل لًلًَّذينى كىفىريكا ًإٍف يىنتػىهيوا يػيٍغفىٍر 
 صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))اإلسبلـ يهدـ ما قبلو (( أخرجو مسلم كغيره.

كذىب طائفة من الصحابة منهم ابن عمر كأنس كغيرىما فمن بعدىم، كبو قاؿ الهادم كمن 



 الجمهور.تابعو: إلى أنها نزلت في المرتدين كىم العرنيوف، كنسبو الشوكاني إلى 
كاحتجوا بما أخرجو عبد الرزاؽ، كابن جرير، كابن المنذر، كالبيهقي في )الدالئل(، كابن 

النَّحىاس في )ناسخو( عن أنس: أف نفران من عيكىل قدموا على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
ا إبل كسلم فأسلموا، فاجتوكا المدينة، فأمرىم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أف يأتو 

الصدقة فيشربوف من ألبانها كأبوالها ففعلوا، فصحُّوا فارتدكا كقتلوا رعاتها، كاستاقوا اإلبل، 
فبعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم في طلبهم فأيتيى بهم فقطع أيديهم كأرجلهم من 

 خبلؼ، كسمل أعينهم، كلم يحسمهم، ثم أيٍلقيوا في الحىرَّة حتى ماتوا على حالهم .
زاد البخارم، كأبو داكد، في ىذا الخبر: فأمر بمسامير فأيحميت فكحلهم، كقطع أيديهم ك 

 كأرجلهم، كصلبهم ػ انتهى .
كما حسمهم ثم ألقوا في الحرة يستسقوف فما سقوا حتى ماتوا، كزاد النسائي في ركايتو قطع 

 أيديهم كأرجلهم كسمل أعينهم .
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 عليو كآلو كسلم إنما كاف على سمل أعينهم ال على إلقائهم كالعتاب من اهلل لنبيو صلى اهلل
كصلبهم في الحرة، كما يفيده حديث أبي الزناد عند أبي داكد، بلفظ: ))أف رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عليو كآلو كسلم لما قطع الذين ساقوا لقاحة ، كسمل أعينهم عاتبو اهلل في ذلك، فأنزؿ اهلل: 
 [ اآلية(( .33ييحىارًبيوفى اللَّوى كىرىسيولىوي كىيىٍسعىٍوفى ًفي األىٍرًض فىسىادنا..{]المائدة: }ًإنَّمىا جىزىاءي الًَّذينى 

كبما ثبت في بعض ركايات أبي داكد، كالنسائي، لحديث العرنيين عند الجماعة، أف اآلية نزلت 
ل في شأنهم، ككذا ىو عند الجماعة من حديث ابن عباس بلفظ: ))إف ناسان أغاركا على إب

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ، كارتدكا عن اإلسبلـ، كقتلوا راعي رسوؿ اهلل صلى اهلل 
 عليو كآلو كسلم مؤمنان، فقطع أيديهم كأرجلهم، كسمل أعينهم، قاؿ: فنزلت اآلية(( .

كمثل ذلك ركم من طريق سعيد بن جبير كزاد الترمذم في ركايتو: ))من خبلؼ كلم يحسموا 
ـي األرض بفيو حتى  ككيحّْلىتٍ  أعينهم كطرحوا في الحىرَّة يستسقوف فبل يسقوف ككاف أحدىم يىٍكًد

 ماتوا(( كفي ركاية ))يعضوف الحجارة(( .
كالحىٍسمي عدـ قطع مادة الدـ، كفي الصحيح: ))سمرت أعينهم(( كالسمر فقء العين بأم شيء، 

 قالو الخطابي.
كاف بينهم كبين رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كقاؿ الضحاؾ: ))نزلت في قـو من أىل الكتاب  

 كسلم عهد فنقضوا العهد كقطعوا السبيل كأفسدكا في األرض((.
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كقاؿ الليث بن سعد: حكاه عنو البغوم في ))التفسير(( كركاه أبو داكد، كالنسائي، عن أبي 
ًإنَّمىا جىزىاءي الًَّذينى ييحىارًبيوفى اللَّوى الزناد : كىي معاتبة لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم بقولو: }

 [ اآلية.33..{]المائدة:
كذىب قـو إلى أنها نزلت في المشركين، حكاه المؤيد باهلل، كأبو طالب عنهم، كاختاره 

 الجبلؿ.
كاحتجوا بما ركمى عن ابن عباس، كما في سنن أبي داكد، كالنسائي، بإسناد حسن: أنها نزلت 

 في المشركين .
ذكر الجبلؿ في ))ضوء النهار(( فوائد لما اختاره كاندفاع مفاسد ال حاجة لذكرىا، لما ك 

 ستعرؼ قريبان ما أجاب عليو الشوكاني.
كفي )الكشاؼ(: كىو قوؿ الكلبي أنها نزلت في قـو ىبلؿ بن عويمر، ككاف بينو كبين رسوؿ 

يريدكف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم عهد، كقدـ بو قـو من بني كنانة 
 كآلو كسلم فقطعوا عليهم ػ انتهى بزيادة: كقيل غير ذلك ػ انتهى.

كأجاب كل كاحد منهم عن اآلخر بأف حجتو عن ابن عباس أشهر من حجة غيره عنو كأقول، 
 كحجة الهادم كمن معو عن أنس معارضة لما ركاه ابن عباس.

اس معارضة لما ركل عن أنس، فإف قيل: كل ذلك كأجاب اآلخركف: بأف حجتهم عن ابن عب
 عن أنس، كابن عباس كغيرىما رأل فليس بحجة.

فقد أجيب: بأنو ثبت باالستقراء أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم دعا البن عباس بعلم 
التأكيل فقاؿ: ))اللهم علمو التأكيل (( كفي ركاية: ))اللهم علمو الكتاب (( كعند مسلم: 

 فقهو (( .))اللهم 
قاؿ الحميدم: كحكاه المسعودم: ))اللهم فقهو في الدين ، كعلمو التأكيل(( كدعوة النبي 

 صلى اهلل عليو كآلو كسلم مجابة ال محالة.
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كأجيب عن قوؿ الضحاؾ: كمن قاؿ إنها نزلت في المشركين بدعول اإلجماع أنو ال يفعل 
ذكره األمير الحسين من أنو ال يشترط في سقوط  بالمشركين كال بأىل الكتاب كذلك يريد ما

 التبعة عن الكافر بالتوبة أف تكن التوبة قبل القدرة.



كأجيب: بأف المعنى من قبل أف تفعلوا بهم ما ذكر من العقوبة تعبيران بالقدرة عن أثرىا مجازان 
 مشهوران.

جهة غيرىم ثم كقع قلت: كال مانع من كقوع المحاربة بقطع الطريق من جهة قـو ىبلؿ كمن 
 نزكؿ اآلية، كأف كل كاحد علم بقضية منها فظنها السبب.

كالذم يترجح القوؿ بو ىو المذكور في ركاية أنس بن مالك، كقد عرفت ما في إسناد الركاية 
عن ابن عباس كتفسيره لما في الخبر باآلية صحيح، لما سيأتي أف اإلعتبار بعمـو اللفظ، ال 

 في األصوؿ.بخصوص السبب كما قرر 
كيؤيد ما ذكرنا من السبب أنو لم يأت في ركاية كقوع أم شيء من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

كآلو كسلم قبل نزكؿ اآلية، إال في الذين أخذكا القاحة، كقتلوا راعيو، كقد ثبت مع ذلك أنهم 
سحاؽ، أشركوا، ككانت قصة العرنيين بعد ذم قرد بستو أشهر في جمادل األكلى، ذكره ابن إ

كذكرىا البخارم قبلها، ككانوا ثمانية كما في ))المغازم((، قاؿ في ))التوشيح((: كىو الصواب 
أربعة من عرينو كثبلثة من عكل كالثامن من غيرىما، كما في ركاية أنس عند أبي عوانة، فبعث 

، فما النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم في طلبهم عشرين فارسان، أميرىم كرز بن جابر الفهرم
ترجل النهار ػ أم توسط ػ حتى جيء بهم، ككانت اإلبل خمسة عشر، كاسم راعيها الذم قتلوه 

 يسار النوبي، كزعم الواقدم أنهم صلبوا.
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قاؿ ابن حجر: ))كالركايات الصحيحة ترده(( قاؿ المحقق الشوكاني: ككوف نزكلها في 
عليو كآلو كسلم، لما شكوا عليو كباء المدينة  المشركين الذين أخذكا لقاح رسوؿ اهلل صلى اهلل

فأمرىم بالخركج إلى حيث كانت إبلو، ليشربوا من ألبانها كأبوالها حتى يصحوا، فقتلوا راعيها 
كساقوىا، ال يدؿ على اختصاص ىذا الحد بهم، فإف االعتبار بعمـو اللفظ ال بخصوص 

ئمة الفحوؿ، على أف ىؤالء الذين السبب كما ىو مقرر في األصوؿ ال يخالف فيو أحد من األ
كانوا سبب النزكؿ قد كانوا تكلموا بكلمة اإلسبلـ كما في الصحيحين كغيرىما، كمجرد ىذا 

الواقع منهم ليس بردة، كلو سلمنا أنهم صاركا بذلك كفاران مشركين، فقد أنزؿ اهلل في كتابو 
ا الحكم العاـ مغنيان عن إدخالهم العزيز األمر بقتل المشركين حيث كجدكا كأين ثقفوا، فكاف ىذ

في زمرة أىل اإلسبلـ فيما شرعو لهم من األحكاـ، فالمشرؾ سواء حارب أكلم يحارب مباح 
الدـ ما داـ مشركان، فليس في حمل اآلية على المشركين، كتخصيص حدان لمحاربتهم إال 

 التعطيل لفائدتها كالمخالفة لما يقتضيو الحق كيعود إليو اإلنصاؼ.



أقاـ الحد على المحاربين الصحابة فمن بعدىم إلى ىذه الغاية، كأما ما أبداه الجبلؿ من  كقد
الفوائد كالمفاسد لما اختاره من اختصاص حد المحاربة بالمشركين فتلك الفوائد كاندفاع 

المفاسد ال تقـو رقعتها بالخرؽ، على أنها زائفة داحضة ناشئة عن الوسوسة في زحلفة أحكاـ 
 بديل ما شرعو. انتهى.اهلل، كت
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 ]أقواؿ األئمة كالعلماء في عقوبة الحرابة كأنواعها[
ىذا كقد اختلف العلماء قديمان كحديثان في أحكاـ جزاء المحاربة كحدكدىا المتنوعة بتنويع 

 أسبابها المذكورة في الخبر.
ابة فمن بعدىم، فذىب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كركم عن ابن عباس كجمهور الصح

كحصلو صاحب الوافي للهادم، كبو قاؿ الشافعي، كالكوفيوف، كالزمخشرم في )كشافو( 
كالرازم في أحكاـ القرآف، كىو قوؿ جمهور المفسرين، كأكثر أئمة أىل البيت كغيرىم، إلى 

كجوب التفصيل كالترتيب على اإلماـ بتوزيع اختصاص كل جريمة من جرائم المحاربة في 
 بحدىا المذكور في الخبر.السبيل 

كذىب الناصر، كأبو العباس، كتخريج المؤيد باهلل، كىو أحد الركايتين عن أبي حنيفة، كبو قاؿ 
اإلماـ مالك كطائفة من المفسرين، كنسبو الزمخشرم إلى جماعة منهم الحسن، كالنخعي، كمن 

ت في كل حد قاطع طريق المتأخرين الجبلؿ، كالشوكاني، إلى أف اإلماـ مخير بين ىذه العقوبا
من غير تفصيل، كترتيب بين الجرائم المذكورة كجزاء كل منها، كألبي حنيفة كغيره في ىذه 

 المسألة أقواؿ كثيرة لم نذكرىا، لعدـ األدلة عليها ػ كاهلل أعلم ػ.
كقد ذكر البعض منها الرازم في )أحكاـ القرآف(، كالحافظ ابن حجر في )فتح البارم( كىي 

 في بسائط ىذا الفن. مستوفاة

(1/155) 

 

كاحتج األكلوف بظاىر الخبر كشواىده، كجعلوا )أك( في اآلية كالخبر لترتيب األحواؿ، كالمراد 
بالترتيب ىنا التقسيم كالتنويع ػ أم تقسيم عقوباتهم تقسيمان موزعان على حاالتهم كجناياتهم ػ 

لقتل، أك يصلبوا مع القتل إف جمعوا بين كالمعنى في اآلية: أف يقتلوا من غير صلب إف أفردكا ا
القتل كاألخذ، أك تقطع أيديهم كأرجلهم من خبلؼ إف أخذكا الماؿ، كمن أفرد اإلخافة نفي من 



 األرض.
كاحتج اآلخركف بظاىر آية المحاربة السالف ذكرىا على التخيير العاـ لئلماـ بين القتل أك 

للمحاربين على أم جريمة كقعت منهم أك لم  الصلب أك قطع اليد كالرجل أك نفيهم من األرض
تقع، كجعلوا أك للتخيير المطلق، ألنو حقيقة مدلولو كما ىو الظاىر من اآلية كالمعركؼ في  

كتب النحو، كمن حججهم أف السبب في الجميع محاربة اهلل كرسولو كىي كفر كاؼ في أم 
وبة، فاإلماـ مخير بين أم عقوبة كانت، فبل فرؽ بين جريمة كجريمة، كال بين عقوبة كعق

العقوبات شاء على أم جريمة كانت على ما يراه اإلماـ زاجران، كقد أشار إلى ذلك المحقق 
 الجبلؿ في )ضوء النهار(.

قاؿ الشوكاني: فهذا من حد اهلل الذم شرعو لعباده في كتابو بعبارة في غاية الوضوح كالبياف، 
 العلم.بحيث ال يخفى على العامة، فضبلن عن أىل 
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كأجاب عن حجة األكلين بلفظ: فالتوزيع لهذه العقوبات المذكورة في اآلية كما ذكره المصنف 
تقييد لكتاب اهلل ببل دليل، بل بمجرد القاؿ كالقيل، كال يلزمنا اجتهاد مجتهد من الصحابة أك 

وبات المذكورة في أكثر ما لم يكن إجماعان منهم على أف المركم عن ابن عباس في توزيع العق
اآلية على الصفة التي ذكرىا المصنف لم تكن في شيء من دكاكين اإلسبلـ، كإنما أخرجو 

الشافعي من طريق إبراىيم بن محمد بن أبي يحيى، كىو ضعيف ال تقـو بمثلو حجة، كما ىو 
 معركؼ عند أىل الفن ػ انتهى.

ل ىو مبين لآلية، كالبياف جائز عند كأجاب األكلوف: بأف الخبر لم يكن مقيدان لكتاب اهلل، ب
علماء األصوؿ، كحديث ابن عباس أخرجو البيهقي في )سننو( كىي أجل دكاكين السنة، كركاية 
)المجموع( مؤيدة لها، كإبراىيم كثقو الشافعي، كبأنو ليس من صدر منو أقل إخافة كمن طالت 

ماؿ كمن أخذ كثيره، كما يشهد منو، كال من قتل كاحدان كمن قتل جماعة، كال من أخذ قليل ال
بذلك موارد أحكاـ الجنايات كالمعاصي المتعلقة بحقوؽ اآلدميين، كحينئذ فبل بد من النظر 
فيما صدر من قيطَّاع الطريق من المحاربين، فمن جمع بين القتل كأخذ الماؿ قطعت أيديهم 

ؿ قطعت يده كرجلو من كأرجلهم من خبلؼ ثم صلبوا، كمن أفرد القتل قتل، كمن أفرد أخذ الما
خبلؼ، كمن أفرد اإلخافة نفي من األرض، كجعلوا العقاب متنوعان بتنويع سببو، ك أك للتنويع ػ 

 انتهى كبلمهم ملخصان من )الجامع الكافي(، كغيره.
 كقد ذكر في )المنهاج الجلي( ك)البحر( ك )فتح البارم( كغيرىا ما يؤيد ذلك.
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علنا التخيير عامان لكاف جوران، إذ يستوم فاعل األغلظ كاألخف في كمما أجابوا بو: كلو ج
 العقوبة فغفلة.

أجاب اآلخركف: بأف كوف أك لغير التخيير خبلؼ الظاىر ال يكوف إال لصارؼ كال صارؼ، 
ـى.  فثبت أنها للتخيير كما تػىقىدَّ

في أم عقوبة   كأجاب الجبلؿ: بأف السبب في جميع ذلك محاربتو اهلل كرسولو، كىي كفر كاؼ
 كانت.

كأجيب بأف المحاربة في اآلية كإف كانت سببان لحدكد المحاربة المذكورة فبل مانع من توزيعها 
على مقدار جرائم أفعاؿ محاربتهم المشار إليها في اآلية بقولو تعالى: }كىيىٍسعىٍوفى ًفي األىٍرًض 

ين على توزيع ىذه الحدكد [ كقد صرح الزمخشرم كغيره من المفسر 33فىسىادنا ..{]المائدة:
على جرائم أفعالهم من نفس اآلية، كما يشهد لذلك موارد أحكاـ الجنايات كالمعاصي المتعلقة 
بحقوؽ اآلدميين، كركاية ابن عباس عند البيهقي في )سننو الكبرل( كىي من أجل دكاكين السنة 

ـى الكبلـ عليو، كأشملها، كإبراىيم بن محمد كثقو الشافعي، كفي إسناده صالح مولى ا لتؤمة تػىقىدَّ
سلمنا ففيما لم يتابع، كقد توبع بما أخرجو الشافعي من طريق عثماف بن عطاء، فزاؿ الضعف 

 فقامت الحجة.
ـى كبلـ ابن حجر أنو يهم، كيرسل،  كأجيب: بأف في إسناده عثماف بن عطاء المذكور، تػىقىدَّ

 كيدلس.

(1/158) 

 

ب(: صدكؽ، كحىسَّنى خبره الجماعة، كقاؿ دحيم: ال بأس بو كرد بما قالو ابن حجر في )التقري
كحديث المجموع مؤيد لشواىده المذكورة فثبتت بو الحجة، ككل ذلك بياف لما في اآلية من 

الفساد المتنوع بتنوع جرائم المحاربين من اإلخافة فقط، أك يكوف معها القتل كاألخذ أك 
كمع ذلك فليس من القاؿ كالقيل كما قالو المحقق أحدىما، كليس بتقييد لها كما ىو الظاىر، 

الشوكاني، لمتابعتها لكبلـ )المجموع( من طريق أمير المؤمنين علي لما ثبت بالنص الصحيح 
أنو مع الحق كالحق معو، ككبلمو عندنا حجة، كلعل الشوكاني ػ رحمو اهلل ػ لم يلتفت إلى ركاية 

يهقي، كتوثيق الشافعي إلبراىيم بن محمد، ككبلـ )المجموع( كال إلى ركاية ابن عباس عند الب
 )التقريب( في عثماف بن عطاء أنو صدكؽ، كتحسين الجماعة لحديثو.



 كقاؿ دحيم: ال بأس بو. نعم في خبر )المجموع( داللة على أمرين:
األكؿ: أف المحاربة أعم من اإلرتداد عن اإلسبلـ، كما ىو مقتضى حكاية الشعبي في قصة 

 ر التميمي كغيره اآلتي ذكرىا، كبو قاؿ جمهور العترة، كالفقهاء.حارثة بن بد
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الثاني: أف المحاربة تقتضي المقاكمة، كإنما تقتضي المقاكمة لمن يأكل إلى شوكة في غير 
المصر أك فيو كما آكل العرنيوف إلى دار الشرؾ التي ىي دار حرب اتفاقان ذكره الجبلؿ، ككذا 

ك ردء كاحد أك أكثر، كلو لم يكن من الشوكة أك الردء أك المنعة أم مباشرة لو كاف لهم منعة أ
سول للحماية كالتقوية فحكمهم حكمهم في أحد العقوبات المذكورة، لعمـو الحرابة باعتبار 

الجريمة الصادرة كقت المحاربة، كلو لم تصدر المحاربة إال من أحدىم الشتراكهم الجميع في 
 ، فيشتركوف جميعان في جزاء تلك الجريمة.الحكم عليو بالمحاربة

كىذه المحاربة ىي سبب الحكم عليهم بأجزيتهم المختلفة على اختبلؼ جرائم سعيهم 
بالفساد في السبيل كقت المحاربة، كفي )الجامع الكافي( اعتبر المحاربة مع القتل كأخذ الماؿ 

ب الفركع اعتبركا إخافة السبيل أك أحدىما كمع عدمهما، اعتبر إخافة السبيل، كفي غيره من كت
في الجميع، كمع ذلك ال تنافي في حد المحارب، كال في سبب الحكم عليهم بين ما ذكرنا 

كال بينها، كبين خبر )المجموع( ممن قطع الطريق، كأشهر السبلح، فإف انضم منهم إلى ذلك 
جريمة، كما اعتبره ابن أخذ الماؿ أك القتل أك معان ترتب على كل ذلك ما في الخبر من جزاء ال

عباس من قطع الطريق مع القتل كأخذ الماؿ أك أحدىما كمع عدمهما إخافة السبيل ال ينافي ما 
 ذكرنا، ألف المراد بقطع الطريق ىو إخافة السبيل كالعكس، كالكل محاربة ضدىا المسالمة.

 ى عدـ اعتباره.كاعتبر جماعة من العلماء إشهار السبلح كحجتهم ظاىر الخبر، كالجمهور عل
 كاحتجوا بعدـ ذكره في اآلية كشواىد الخبر.
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إذا عرفت ىذا فاعلم أف ظاىر خبر المجموع كشواىده أنو ال فرؽ في المحاربة بين أف يكوف 
 في المصر أك في خارج المصر، بحيث يسمع الصوت إذا استغاث المبغي عليو أك ال.

إخافة السبيل أف يكوف في غير المصر أك ال؟  كقد اختلف علماء األمصار ىل يشترط في
فظاىر كبلـ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كابن عباس، كأنس بن مالك، كجمهور الصحابة 



فمن بعدىم ذكره في ))الدر المنثور(( كغيره، كبو قاؿ جمهور العترة، كالفقهاء، كأكثر علماء 
، كنسبو إلى ابن أبي ليلى، كالحسن بن الحديث، كذكره محمد بن منصور في )الجامع الكافي(

صالح، كمن المتأخرين المحقق الجبلؿ، كالشوكاني، إلى أنو ال يشترط ذلك، كأنو ال فرؽ في 
ثبوت عمـو المحاربة، سواء كانت في المصر أك في خارجو، بحيث يسمع صوت المبغي عليو 

 إذا استغاث أـ ال؟
بيل في غير المصر فمنع اشتراطو الناصر، قاؿ الجبلؿ: كأما اشتراط أف تكوف إخافة الس

كاإلماـ يحيى بن حمزة، كاإلماـ مالك، كالشافعي، كاألكزاعي، كالليث، كأبو يوسف، كمحمد، 
 كأبو ثور.

كذىب قـو من علماء السلف كالخلف، كبو قاؿ اإلماـ المهدم، كالهادكية، كرجحو المذاكركف 
ير المصر، بحيث ال يسمع الصوت لو للمذىب إلى اشتراط أف تكوف إخافة السبيل في غ

 استغاث المبغي عليو.
احتج األكلوف بظاىر إطبلؽ اآلية، كحديث األصل كشواىده إذ لم تقيد بداخل المصر كال 

 بخارجو.
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قاؿ الشوكاني: كألف اهلل شرع لنا ىذا الحد فأطلقو كلم يقيده كال ثبت لنا عن رسوؿ اهلل صلى 
المبين للناس ما نزؿ أنو قيده بهذا القيد، فمن كجدت منو المحاربة كىي اهلل عليو كآلو كسلم 

 إخافة السبيل بالقتل، كنهب الماؿ فهو محارب، سواء كانت داخل المصر أك خارجو ػ انتهى.
كفي )الجامع الكافي(: كعن شريح أف عليان عليو السبلـ أتى بنحو عشرة كانوا ينصبوف جوسقة 

فإف أعطاىم كإال أحرقوه بالنار، فقطع أيديهم كأرجلهم من خبلؼ ػ  السلم، ثم يتسوركف عليو،
 انتهى.

كذكر الجبلؿ حجة اإلماـ المهدم كمن معو، أف مخيف السبيل في المصر ليس محاربان بأنو 
يلحقو الغوث فيكوف مختلسان أك طراران أك منتهبان، كال قطع على أحدىم، ثم قاؿ: كال يخفى أف 

في المحارب، كيف كالعرنيوف قد لحقهم الغوث! كأما ما يتوىم من لحوؽ الغوث مما يحصل 
أف المحارب يستلـز المناداة التي ىي التباعد كمن في المصر غير متباعد من أىلو ففاحش، 

 ألف المحاربة ضد المسالمة، ككبلىما يكوف مع القرب كالبعد.
ـى ذكره على الخبلؼ  فيما بينهم في عقوبات جزاء )تنبيو(: اعلم أنو ال خبلؼ بين من تػىقىدَّ

المحاربة في كونها متنوعة، كما ىو ظاىر الخبر كشواىده، أك مخير فيها اإلماـ كما ىو ظاىر 



اآلية ليست إال ثبلثان كما ىو صريح خبر المجموع، كالبيهقي، كالبخارم، كمسلم، كأحمد بن 
كفي اآلية زيادة الرابعة،  عيسى، ك)الجامع الكافي( كغيرىم، فينفوف من سعة الدنيا إلى ضيقها،

 كسيأتي ذكرىا:
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األكؿ: كىي أخفها في العذاب كالجريمة قولو: ))لم يأخذكا ماالن كلم يقتلوا مسلمان ثم أخذكا 
حبسوا حتى يموتوا(( كذلك نفيهم من األرض ػ أم في أرض السبيل ػ دؿ على أف نفي 

ًخذيكا ىو حبسهم حتى يموتوا، كىذا ىو اللصوص إذا لم يكن منهم غير إخافة السبيل ثم أي 
أخف حدكد المحاربة عقوبة لهم، لخفة الجريمة منهم بإخافتهم السبيل فقط، كقد أختلف 

 علماء اإلسبلـ سلفان كخلفان في النفي من األرض في ىذه المسألة.
أىل  فكبلـ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كجمهور الصحابة، كأبو حنيفة، كالهادكية، كأئمة

 البيت، كالكوفيوف ىو ما ذكرنا، فاشتمل الخبر على ثبلثة أحكاـ.
كعند ابن عباس كغيره من الصحابة، كىو قوؿ الشافعي، كمالك، كزاد ابن جرير ذكره عن 

الحسن، كذكره محمد بن منصور في )الجامع الكافي(: إف المراد بالنفي من األرض ىو الطرد، 
الخيل كالرجل حتى يؤخذ فيقاـ عليو الحد أك يخرج من دار ثم اختلفوا، فمنهم من قاؿ بطلب 

اإلسبلـ ىربان، كىو محكي عن ابن عباس، كالسدم، كأنس، كمالك، كالحسن البصرم، 
كالضحاؾ، كقتادة، كسعيد بن جبير، كالربيع بن أنس، كالزىرم، حكاه الرمُّاني في كتابو عنهم، 

ى بلد أخرل، كال يزاؿ يطلب لتقاـ عليو كحكى عن الشافعي: ىو النفي من بلد الجناية إل
 الحدكد، كبو قاؿ الليث، كزاد مالك بن سعد، قاؿ: كيحبس فيها.
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كأخرج ابن جرير عن الحسن قاؿ: ينفى حتى ال يقدر عليو، كنحوه عن الزىرم، ذكره عبد بن 
ه، كفي الكرخي حميد، كابن جرير، كمثلو عن سعيد بن جبير عند ابن جرير، كقيل: ينفى من بلد

إلى مسافة قصر فما فوقها، ألف المقصود الوحشة كالبعد عن األىل كالوطن، فإف عين اإلماـ 
 جهة فليس للمنفي طلب غيرىا، كال يتعين الحبس.

احتج األكلوف بحديث األصل كما يؤيده من الشواىد، كجعلوا الخبر مبين لمطلق اآلية، كأف 
 و أرض السبيل.المراد بالنفي من األرض في اآلية ى



كاحتج اآلخركف بما ثبت عند الصحابة فمن بعدىم أنهم كانوا ينفونهم إلى دىلك، كىو بلد في 
أقصى تهامة، كناصع كىو من ببلد الحبشة، ذكره الزمخشرم في ))كشافو((، كأخرج ابن 

رب(( جرير، كالطبراني في )الكبير( عن ابن عباس أنو قاؿ في ىذه اآلية: ))كأما النفي فهو اله
كأخرج ابن المنذر، كابن جرير، كابن أبي حاتم، كالنحاس في ناسخو أنهم يخرجوف من دار 

اإلسبلـ إلى دار الحرب، كأخرج عبد بن حميد، كابن جرير عن الضحاؾ: }أك ينفوا من 
األرض{: ))ىو أف ييطلبوا حتى ييعًجزكا(( كفي )التلخيص( ما معناه: قاؿ الشافعي: كقاؿ ابن 

نى نفيهم من األرض أنهم إذا ىربوا من حبس اإلماـ يتبعوف ليردكا، كيتفرؽ جمعهم، عباس: ))مع
كتبطل شوكتهم(( كفي )األزىار( كغيره لئلماـ المهدم: ))يعزره اإلماـ إف اختار أف يعزره أك 

ينفيو بالطرد..(( إلى غير ذلك، كقيل: المراد باألرض ما يريدكف اإلقامة فيها، أك يراد أرضهم، 
 عوض من المضاؼ إليو عند من يراه.قاؿ: 
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ككل ىذه األقواؿ لم أجد لها كال لبعضها أم دليل مرفوع، كإف كانت محتملة لتفسير مجمل 
النفي في اآلية، كأشد ىذه األقواؿ ضرران من قاؿ بإخراجهم إلى دار الحرب، لما في ذلك من 

 ية.تمكين المسلم من الكفر كىو ممنوع، كقد اختلفت الركا
عن ابن عباس كلم يتبين برجحاف أحدىما، كيحتمل كقوع كل ذلك عنو تفسير لمجمل النفي 
في اآلية، كىي مع ما كرد عن غيره في ىذه المسألة ال يخلوا إما أف يكوف المراد نفيهم من 
األرض التي كقعت منهم المحاربة فيها كمتى أحدثوا في غيرىا محاربة كاف كذلك، أك يكوف 

ي محاربتهم، كإزالة فساد سعيهم في األرض التي كقع ذلك منهم فيها بالمنع أك بالتبع المراد نف
لهم كغير ذلك، فكل ىذه األقواؿ ال تخرجهم عن المحاربة، لوقوعها منهم في األرض التي 

أخرجوا إليها، فلم يتأتى من ذلك زجرىم، كال إبطاؿ محاربتهم من أرض السبيل المطلوب من 
 ذلك نصوص األدلة كتابان كسنة.الشارع، كجاءت ب

سلمنا كقوع الزجر، كإبطاؿ محاربتهم في األرض التي نفوا عنها، كمتى حدث منهم محاربة في 
األرض التي نفوا إليها كاف نفيهم، فبل معارضة بينها كبين حديث المجموع، لما في منطوؽ 

ذيكا فيها أكفي غيرىا على ما الخبر بلفظ: ثم أيًخذيكا كلو بعد طلبهم فالحبس في البلد التي أيخً 
يراه اإلماـ حتى يموتوا ىو نفيهم من األرض، كيؤيد ذلك ما في الركاية عن مالك بلفظ: 

ـى.  فيحبس فيها، كألف أرض الحبس غير أرض اإلخافة كما تػىقىدَّ

(1/165) 



 

الخارجين  كبهذا تجتمع األقواؿ في ىذا الباب، كما ذكرناه ىو الفرؽ بين المحاربين كبين البغاة
ـى للمؤلف ػ رحمو اهلل ػ على كبلـ  على إماـ الحق أنو ال يتبع ىديرىم ما لم تكن لهم فئة كما تػىقىدَّ

 )المجموع(.
كالوجو في ذلك: أف البغاة يقاتلوف ديانة فهم مستحلوف، كاللصوص المحاربوف يقاتلوف اجتراء، 

 أك يسلبوف بالقهر كالغلبة فهم غير مستحلين.
شد مما قبلو في العقاب كالجريمة قولو: ))فإف أخذكا الماؿ كلم يقتلوا قطعت الثاني: ىو أ

 أيديهم كأرجلهم من خبلؼ((.
كالوجو في ذلك: أنهم قد أحدثوا في محاربتهم أحد األمرين، كىو: أخذ الماؿ المسوغ لقطع 
ة يمين كل كاحد كرجلو اليسرل، ليكوف ذلك من خبلؼ أم مختلف كما ىو صريح آية المحارب

 المذكورة، كنطق بو الخبر.
قاؿ المحقق الجبلؿ: كما ىو مذىب مالك، كالبصرم، كابن المسيب، كمجاىد، كىو الحق ػ 

 انتهى.
قلت: كالظاىر أنو ال خبلؼ بين العلماء في ذلك إذا كاف الماؿ نصابان، إال في محل القطع 

 فكل على أصلو.
ك كحججهم في السرقة بما أغنى عن الكبلـ كقد ذكر المؤلف ػ رحمو اهلل ػ كبلـ العلماء في ذل

عليو، كاشترط جماعة من العلماء في ىذه المسألة فيما سيأتي أنو ال يقطع إال ألخذ نصاب، 
 كأبى ذلك بعض أصحاب الشافعي، كاختاره الجمهور.

قلنا: حد، قالوا: يخالف الحدكد بالتلغيظ، كلهذا لم يشترط الحرز، كإال لـز أف ال يجوز قطع 
كرجلو في حالة كاحدة، قلنا: صرحت بو اآلية، قالوا: مطلق مقيد بالسنة، كبما ثبت أف يده 

الماؿ المأخوذ بالقهر كالغلبة ال يشترط فيو حرز كال نصاب، كال يعتبر فيو حد السرقة كال 
 شركطها كأحكامها المذكورة في )باب السرقة(.
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المحاربة كىي: بالقهر كالغلبة، كاألخذ بهما كالوجو في ذلك أف الحكم فيهم ترتب على كصف 
 غير األخذ خفية.

كالثالث: أشد مما قبلو في العقاب كالجريمة قولو: ))كإذا قتلوا كأخذكا الماؿ قطعت أيديهم 
 كأرجلهم من خبلؼ، كصلبوا حتى يموتوا((.



لماؿ المسوغ كالوجو في ذلك: أنهم قد أحدثوا في محاربتهم األمرين معان، كىما: القتل، كأخذ ا
 لقطع يد كل كاحد منهم اليمنى كرجلو اليسرل ليكوف ذلك من خبلؼ كصلبوا حتى يموتوا.

كىو قوؿ أمير المؤمنين علي، كزيد بن علي، كالجمهور من السلف كالخلف، كذىب جماعة 
من السلف فمن بعدىم، كىو قوؿ اإلماـ المهدم، كالهادكية، كرجحو المذاكركف للمذىب، 

 ين الجبلؿ، إلى أف عقابهم القتل، كالصلب.كمن المتأخر 
ـى في شواىد الخبر ما في سبب نزكؿ اآلية من النصوص في الذين  احتج األكلوف بصريح ما تػىقىدَّ

أخذكا لقاح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كقتلوا راعي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
.كسلم ككاف مؤمنان، كاستاقوا اللقاح فأخذكا ن  هار ذلك اليـو

ذكره القاضي في )أحكاـ القرآف( فجيء بهم إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقطع 
 أيديهم كأرجلهم من خبلؼ، كصلبهم.

ـى في  كحجة اإلماـ المهدم كمن معو: أف محاربة اهلل كرسولو مسوغة للقتل كالصلب، كبما تػىقىدَّ
 طريق: إذا قػىتىلوا كىأىخذكا الماؿ، قيًتليوا كىصيًلبيوا.ركاية البيهقي عن ابن عباس في قيطَّاع ال

 كاختلف العلماء في كقت الصلب، فذىب أكثرىم إلى أف الصلب بعد القتل ال قبلو فبل يجوز.
ذكره اإلماـ المهدم، كىو مذىب الشافعي، قاؿ: كبعد أف يغسلوا كيصلي عليهم، كأصح 

 قوليو: أف الصلب ثبلثة أياـ ال أقل.

(1/167) 

 

قاؿ الجبلؿ: ألنو ػ أم اإلماـ المهدم ػ علل عدـ جواز الصلب قبل القتل بأنو مثلة، كقد صح 
 النهي عنها.

كفي )المنهاج الجلي(: يصلب مكفنان معترضان على خشبة ثبلثان من األياـ بلياليها كجوبان، ثم ينزؿ 
تى يتهرأ كيسيل صديده إف لم يخف تغيره قبلها، كإال أنزؿ كقت التغيير، كقيل: يبقى كجوبان ح

 تغليظان عليو.
كفي قوؿ: يصلب حيان قليبلن ثم ينزؿ فيقتل، كالمراد بالقليل أدنى زمن ينزجر بو غيره عرفان ػ 

 انتهى.
كذىب الكثير منهم إلى أف الصلب قبل القتل ثبلثة أياـ ىو قوؿ ابن عباس، كالليث بن سعد، 

معنى للصلب بعد القتل، إذ الغرض التغليظ  كذىب إليو أبو حنيفة، قاؿ أبو بكر الكرخي: ال
على المحارب، كألف الظاىر في )أك( للتخيير، كال ملجئ إلى جعلها بمعنى )الواك( إال الحذر 

 من المثلة.



كقد اختلف العلماء ػ أيضان ػ في )أك( في اآلية، فقاؿ الشافعي، كقتادة، كاألكزاعي: )أك( ىنا 
 للتقسيم، كقيل: لترتيب األحواؿ.

الو ابن عباس ػ كعليو الشافعي ػ: كالمراد بالترتيب ىنا التنويع كالتقسيم ػ أم تقسيم عقوباتهم ق
 تقسيمان موزعان على حاالتهم كجناياتهم.

 قاؿ ابن جريج: )أك( في جميع القرآف للتخيير، إال في ىذه اآلية.
ـى كبلـ الجمهور كغيره.  قاؿ الشافعي: كبو أقوؿ، كقد تػىقىدَّ

منطوؽ اآلية كىو صريح ركاية البيهقي، كالشافعي، كأحمد، عن ابن عباس السالف  الرابع: من
ذكرىا، كذكره محمد بن منصور في )الجامع الكافي(، ككذلك ىو في )المنهاج الجلي(، 

كصرح بو الزمخشرم في )كشافو( كجمهور علماء التفسير كعلماء الفركع، كغيرىم إلى أنهم 
 فقط كلم يأخذكا الماؿ قتلوا إجماعان. إذا أحدثوا في محاربتهم قتبلن 
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كاختلف العلماء في الصلب في ىذا الحكم، ففي ركاية البيهقي، كالشافعي، كأحمد، عن ابن 
عباس بعدـ الصلب، ككذا في )الجامع الكافي(، كفي ركاية للبيهقي ػ أيضان ػ عن ابن عباس: 

 ))كإف أخذ كقد أصاب الدـ قتل كصلب(( .
حكم ىو مفهـو كالحكم الثاني في منطوؽ خبر )المجموع( الناطق بأحد األمرين كىو كىذا ال

أخذ الماؿ فقط، كمفهـو الحكم الثالث في منطوؽ الخبر الناطق باألمرين معان كىما أخذ الماؿ 
كالقتل أنو إذا قػىتىل فقط قيًتل كال خبلؼ في ذلك، كفي ىذا الحكم كالذم قبلو داللة كاضحة 

يشترط فيو العمد العدكاف، كأنو ال فرؽ بينو كبين القتل خطأ في أف المحارب إذا على أنو ال 
 قتل في محاربتو كيف كاف منو القتل إنو يقتل للمحاربة.
 ىذا كيتعلق من ظاىر الحكم الثاني كما بعده مسألتاف:

هور األكلى: إذا أحدث المحارب جرحان سواء كاف مما يوجب القصاص أك األرش أك معان، فالجم
على دخوؿ كل ذلك في حكم المحاربة المذكور في الجريمة، كعند اإلماـ المهدم كالجبلؿ 
كغيرىما يقتص اإلماـ ممن جرحو إذا كاف الجرح مما يقتص منو أك األرش إف كاف الجرح مما 
 ليس فيو إال األرش، خبلفان للشافعي في الحكم الثالث إذا كقع الجرح مع أخذ الماؿ كالقتل.

جبلؿ: قلنا: يتداخبلف كما لو أخذ الماؿ، كقتل: فإنو ال يقطع ألخذ الماؿ، بل يكفي قاؿ ال
 القتل عن القطع.

 قالوا: جعلتموه قصاصان ال حدان فليزمكم حكم القصاص ػ انتهى.
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الثانية: إف ىذه الحدكد المتنوعة بتنويع أسبابها ليس األمر فيها لرب الماؿ كال لورثة المقتوؿ، 
يصح منهم العفو كال طلب الدية، كال حق لرب الماؿ في الماؿ المأخوذ الباقي كال في  فبل

ضماف التالف، ال يقاؿ: إنو يلـز من ذلك إىدار ماؿ المسلم كدمو، ألف ىذه الحدكد مبنية 
نيىا  على التغليظ كالتشديد للزجر كالخزم لهم؛ لقولو تعالى: }ذىًلكى لىهيٍم ًخٍزمه ًفي الدُّ

ـى، كالخزم ىو الذؿ: }كىلىهيٍم ًفي اآلًخرىًة عىذىابه 33ائدة:..{]الم [ كاإلشارة إلى الجزاء المتػىقىدَّ
 [.33عىًظيمه{ ]المائدة:

كقد قيل: استحقاؽ األمرين إنما ىو للكافر، كأما المسلم فإنو إذا أقيم عليو الحد في الدنيا 
فيها تقديران في قولو: }كىلىهيٍم ًفي سقطت عنو عقوبة اآلخرة، فاآلية محمولة على الكافر، أك أف 

 اآلًخرىًة{ أم إف لم تقم عليو الحدكد المذكورة في الدنيا.
 قلت: الظاىر من قولو تعالى: }ذىًلكى لىهيٍم ًخٍزمه{:

ـى للخزم في الدنيا، كىو الذؿ كالفضيحة كالمدخر لهم ىو العذاب الذم  أم الجزاء المتػىقىدَّ
 فرؽ بين المسلم مع عدـ التوبة كالكافر لعمـو حكم اآلية، استحقوه للمحاربة، كمع ذلك فبل

كلهذا لم يعتبر في أحكاـ المحاربة إال كقوع أسبابها من المحاربين على أم صفة مهما أخذكا 
 قبل التوبة.

كأما بعدىا فقد أشار اإلماـ عليو السبلـ إلى ذلك بقولو: ))فإف تابوا قبل أف يؤخذكا ضمنوا 
هم((، يشهد لو قولو تعالى في آية المحاربة المذكورة: }ًإالَّ الًَّذينى تىابيوا ًمٍن األمواؿ، كاقتص من

 [.34قػىٍبًل أىٍف تػىٍقًدريكا عىلىٍيًهٍم { ]المائدة:

(1/170) 

 

قاؿ الزمخشرم في )كشافو(: استثناء من المعاقبين عقاب قطع الطريق خاصة، كأما حكم 
 ء، إف شاءكا عفوا كإف شاءكا استوفوا ػ انتهى.القتل كالجراح كأخذ الماؿ فإلى األكليا

كىو منصوب على اإلستثناء المتصل، كيجوز رفعو على اإلبتداء، كالخبر كيكوف استثناء منقطعان 
 بمعنى لكن التائب من قبل أف يقدر عليو يغفر لو.

ابن كأخرج ابن أبي شيبة كابن أبي الدنيا في كتاب )اإلشراؽ(، كعبد بن حميد، كابن جرير، ك 
أبي حاتم، من ركاية مجالد عن الشعبي، قاؿ: كاف حارثة بن بدر التميمي من أىل البصرة قد 
أفسد في األرض كحارب، فكلم رجاالن من قريش أف يستأمنوا لو عليان، فأبوا، فأتى سعيد بن 



وف قيس الهمداني، فأتى عليان فقاؿ: يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين يحاربوف اهلل كرسولو كيسع
في األرض فسادان؟ قاؿ عليو السبلـ: أف يقتلوا، أك يصلبوا، أك تقطع أيديهم كأرجلهم من 

خبلؼ، أك ينفوا من األرض، ثم قاؿ: إال الذين تابوا من قبل أف تقدركا عليهم، قاؿ سعيد: كإف  
بان كاف حارثة بن بدر التميمي قاؿ: كإف كاف حارثة بن بدر، قاؿ: ىذا حارثة بن بدر قد جاء تائ

فهو آمن، قاؿ: نعم، قاؿ: فجاء بو إليو فبايعو كقبل توبتو بعد ما كاف يقطع كدرأ عنو العقوبة، 
 ككتب لو أمانان .

كذكره في )الجامع الكافي( بلفظو، كبين أف الكتابة من أمير المؤمنين إلى عاملو بالبصرة، كذكره 
)الكشاؼ(، كذكره ابن كثير،  الرازم في )أحكاـ القرآف( بأكثر لفظو، كاختصره الزمخشرم في

 كابن جرير، كغيرىما من علماء التفسير مختصران أك مطوالن.
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كأخرج عبد بن حميد، كأنس، كابن أبي شيبة، عن األشعث، عن رجل، قاؿ: صلى رجل مع أبي 
موسى األشعرم الغداة، ثم قاؿ: ىذا مقاـ العائد التائب، أنا فبلف بن فبلف، أنا كنت ممن 

رب اهلل كرسولو، كجئت تائبان من قبل أف يقدر علي، فقبل أبو موسى توبتو، كقاؿ: ال يعرض حا
 لو أحد إال بخير ػ انتهى.

كىذاف الخبراف من جملة أدلة القائلين بشموؿ آية المحاربة لقيطَّاع الطريق من المسلمين 
محاربين من قبل أف يقدر الموعود أكالن بذكرىما، كلفظ )الجامع الكافي( في الكبلـ على توبة ال

عليهم: قاؿ محمد: كإذا حارب اللصوص في مصر أكفي غير مصر فإنهم ضامنوف لجميع ما 
أصابوا من دـ أك جراح أك ماؿ، يؤخذ منهم ما كجد قائمان بعينو، كيضمنوف ما استهلكوا من 

 ذلك، ما لم يقم عليو الحد ػ انتهى.
ـى إلى أم حد المحاربة فبل حق لهم فيما كجدكه بعي نو، كال ضماف لهم على من أتلفو كما تػىقىدَّ

غير ذلك دؿ كبلـ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليو السبلـ على قبوؿ توبة المحاربين 
قبل القدرة عليهم، كعلى سقوط تحتم حدكد المحاربة عنهم، كعلى ثبوت ضماف ما أتلفوه من 

 األمواؿ المأخوذة كقت المحاربة.
ضماف األمواؿ أنها إف كانت مثلية ضمن مثلها كإال فقيمتها، كعلى ثبوت  كقد ثبت في حكم
 اإلقتصاص منهم.
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كقد اشتمل كبلمو عليو السبلـ على أربعة أحكاـ، فالقتل يسقط كجوبو ال جوازه قصاصان، إذ ىو 
ال باؽ لولي القتل إف شاء عفا، كإف شاء اقتص، كأف أخذ الماؿ سقط عنو القطع للمحاربة 

للسرقة إذا بلغ النصاب كفك الحرس، كسقط عنو ضماف الماؿ، فإف جمع بين القتل كأخذ 
الماؿ فيسقط تحتم القتل، كيجب ضماف الماؿ على ما ذكرنا، فإف لم يكن منهم أم شيء فبل 

شيء عليهم، لظاىر حديث حارثة بن بدر، فإف كانت األمواؿ المأخوذة قائمة بعينها فبل ربا 
 اقية على ملكهم.بها، ألنها ب

كىكذا الحكم في كل من قاتل المسلمين كىو محـر لدمائهم كأموالهم، ذكره في )الجامع 
الكافي(، كيشهد لذلك ما ذكره في )الجبللين( كحاشية الجمل في آية المحاربة، بلفظ: كىي 

دميين،  تدؿ على أنو ال يسقط عنو بتوبتو إال حدكد اهلل، أم المتعلقة بالجزاء بو دكف حقوؽ اآل
 كذا ظهر لي ػ أم من حيث فهمو من اآلية ػ كلم أر من تعرض لو، كاهلل اعلم.
 أم من المفسرين من حيث أخذه من اآلية، كإف كاف في نفسو ظاىر. انتهى.

كإلى ما دلت عليو اآلية كالخبر، ذىب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كعمر بن الخطاب، 
سى األشعرم، كجمهور الصحابة فمن بعدىم، كبو قاؿ أحمد كابن عباس، كابن مسعود، كأبو مو 

بن عيسى، كمحمد بن منصور، كنسبو الجبلؿ إلى زيد بن علي، كالناصر، كالمؤيد باهلل، كاالماـ 
 يحيى، كالفريقين ػ انتهى.

كىو قوؿ الهادم، كأكثر أئمة اآلؿ، كالفقهاء، كالهادكية، كالكرخي، كجمهور المفسرين، 
جامع الكافي(، ك)فتح البارم(، ك)المنهاج( ك)شرحو(، كبو قاؿ جمهور علماء كصرح بو في )ال

 الحديث، كغيرىم.
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كذىبت طائفة من علماء السلف فمن بعدىم، كمن المتأخرين اإلماـ المهدم، كالجبلؿ، إلى 
بعينو، سقوط حقوؽ اآلدميين بالتوبة قبل أف يقدر عليهم، فبل يؤخذ منهم الماؿ كلو كاف باقيان 

 كال ضماف لما أتلفوه من الماؿ، كال أرش جناية عليهم، كال قصاص.
كلفظ )األزىار( لئلماـ المهدم: كيقبل من كصلو تائبان قبل الظفر بو، كيسقط عنو الحدكد كما 

 قد أتلف كلو قتبلن ػ انتهى.
يسقط عنو كظاىره إنما بقي من الماؿ بعينو فلرب الماؿ أخذه، كعبارة )المنهاج( ك)شرحو(: ك 

بتوبتو قبل القدرة عليو ال بعدىا عقوبة تخصو من قطع يد كرجل، كتحتم قتل كصلب آلية: }ًإالَّ 
[ فبل يسقط عنو كال عن غيره بها قود كال ماؿ، كألنها في الحدكد 34الًَّذينى تىابيوا { ]المائدة:



لتوبة كما بعدىا من حد الزنى كسرقة كشرب كقذؼ، ألف العمومات فيها لم تفصل بين ما قبل ا
بخبلؼ قاطع الطريق، كمحل عدـ سقوط باقي الحدكد بالتوبة في الظاىر، كعلى ىذا فالتوبة 

أفادت سقوط تحتم الحدكد المذكورة في اآلية كالخبر، فإذا قتل ثم تاب من قبل أف يقدر عليو 
عنو  يقتل كال يصلب، كىو أصح قولي الشافعي، كالقوؿ اآلخر عنو: يقتل كيصلب كال يسقط

الصلب بتوبة، كالمختار أنو إذا لم يعف كلي الدـ جاز قتلو قصاصان، فإف عفى سقط القصاص 
كلزمت الدية، كإف أخذ الماؿ ثم تاب من قبل أف يقدر عليو فتقطع يده اليمنى إف كاف الماؿ 

المأخوذ نصابان من حرز كسقط عنو ضماف الماؿ كإال ضمن الماؿ كال قطع، فإف جمعهما ككاف 
اؿ نصابان من حرز اندرج قطع اليد في القصاص، كإف عفى عنهما لزمت الدية كضماف الم

 المأخوذ كعن القصاص فالدية كقطع يده، كإف كاف الماؿ غير نصاب أك من
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 غير حرز فضماف الماؿ الـز كلو مع القصاص ػ انتهى.
، ككذا قطع اليد على كفي )الركضة(: كإف كاف قد أخذ الماؿ فقط ثم تاب سقط قطع الرجل

 المذىب.
احتج األكلوف بكبلـ )المجموع( كشواىده السالف ذكرىا، كجعلوا خبر )المجموع( مبين لآلية، 
بأف الذين ال يؤاخذكف عليو بالتوبة حدكد المحاربة ال القصاص كاألركش كضماف األمواؿ التالفة 

 توبة.فبل، ألنها من حقوؽ اآلدميين فبل تسقط إال بإسقاطهم ال بال
كاحتج اآلخركف بظاىر اآلية المذكورة الدالة على سقوط جميع ما ذكر في المعاقبين للمحاربة 

 من قتل كصلب كقطع كغير ذلك، كظاىر اإلستثناء سواء كاف ذلك للمحاربة أك آلدمي.
كاحتجوا ػ أيضان ػ بالقياس على المرتد إذا أسلم تائبان سقطت عنو جميع الحقوؽ كتبعات الكفر 

 قبلو، فكذلك توبة المحاربين من المسلمين. كما
كمن حججهم أيضان ما ركل عن الشعبي، أف عليان ػ رضي اهلل عنو ػ كتب إلى عاملو بالبصرة، أف 
حارثة بن بدر ممن حارب اهلل كرسولو ثم تاب من قبل أف يقدر عليو فبل يعرض إال بخير، كبما 

 قاؿ: ال يعرض لو أحد إال بخير.ركم عن أبي موسى األشعرم المذكور آنفان، كفيو 
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قاؿ شيخ اإلسبلـ الشوكاني في شرحو على )األزىار(: ظاىر التقييد بقولو ػ عز كجل ػ: }ًإالَّ 
[ اآلية، أنو قيد لحد المحاربة كما يشعر بو السياؽ فبل يجوز 34الًَّذينى تىابيوا ..{]المائدة:

حاربة على محارب تاب قبل القدرة عليو، كأما سائر لئلماـ كالسلطاف كغيرىم أف يقيموا حد الم
الحدكد فبل دليل على أنها تسقط بالتوبة كال بالوصوؿ إلى اإلماـ قبل القدرة، بل ىي باقية على 

أصلها ال تسقط ال بمسقط، كإذا كاف ىذا في الحدكد فكيف في األمواؿ التي في ذمة 
محاربة، فإف ما سفكو فيها من الدماء كأتلفو من المحارب، إال ما كاف متعلقان بما تاب عنو من ال

األمواؿ ظاىر التقييد أنو يسقط، ألنو قد تاب من قبل أف يقدر عليو، كاستحق عدـ المؤاخذة 
 بحد المحاربة، كال بما يتعلق بو.

كأما إذا ككإذا كاف المحارب كافران فهو كإف كاف يجرل عليو ىذا الحد كما يجرم على 
تاب من المحاربة مع البقاء على كفره فهي توبة مقبولة داخلة تحت عمـو  المسلمين، لكن إذا

 اآلية، كأما إذا أسلم فاإلسبلـ يجب ما قبلو. انتهى.
أجاب األكلوف: بأف الساقط بالتوبة حد المحاربة، لمنطوؽ ما في الخبر بقولو: ))كلم يحدكا(( ػ 

ىي أنو إذا أيًخذى كلم يأخذ ماالن كال قتل أم حدكد المحاربة ػ ألنها صادقة بنفس إخافة السبيل، ك 
مسلمان حبس حتى يموت، كذلك نفيهم من األرض، ككل على مذىبو في النفي، فإف تاب من 
قبل أف يقدر عليو، كقد أخذ الماؿ كقتل أك أحدىما سقط عنو حدكد المحاربة، لما أكقع من 

 الجريمة كقت المحاربة لو أخذ قبل أف يتوب.
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ما يلـز من ضماف األمواؿ التالفة كأخذ الباقي كاألركش كالقصاص فبل، ألنها من حقوؽ كأما 
اآلدميين كىي ال تسقط إال بإسقاط أربابها، كرده الجبلؿ قاؿ: لنا ظاىر استثناء اآلية كرد بأف 

التوبة مطلقة فتقيد باإلجماع على عدـ إسقاطها حقوؽ الخلق عن المسلم، ألف متعلق اإلجماع 
 من متعلقها، كاألخص مقدـ على األعم.أخص 

كأجيب بما ركم عن الشعبي أف عليان كتب إلى عاملو بالبصرة، أف حارثة بن بدر ممن حارب اهلل 
ـى.  كرسولو ثم تاب.. إلى آخر ما تػىقىدَّ

كرد بأنو لم يصح أنو لم يحدث منو ما يوجب الكفر بل تسميتو محاربان هلل كرسولو في صدكر ما 
كلو سلم فبل دليل فيو على أنو أتلف حقوقان للخلق أك قتل أحدان أك جرحو كما  يوجب الكفر،

ىو محل النزاع، كإف سلم فمعارض بركاية زيد بن علي عن علي أنو ضمن المحارب ما أتلف 
 من حقوؽ الخلق، كإنما لم يضمن البغاة ما أخذكا من الحقوؽ المالية، ألنها من حقوؽ اهلل.



ية: بأنو ال قياس مع النص عن علي، ككبلمو حجة عندنا، كقد تابعو كأجيب عن الحجة الثان
 الجمهور.

إذا تقرر لك ما ذكرنا، فاعلم أنو ال نزاع فيمن تاب من المحاربة، كلم يأخذ ماالن، كال قتل 
 مسلمان، كعلى ىذا تحمل اآلية، كحديث حارثة بن بدر، كأبو موسى.

: فأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي، كيؤيد ذلك ما ذكره في )الدر المنثور( بلفظ
كسعيد بن جبير قاال: ))إف جاء تائبان كلم يقطع ماالن، كال سفك دمان، فذلك الذم قاؿ اهلل فيو: 

 [(( ػ انتهى.34}ًإالَّ الًَّذينى تىابيوا ًمٍن قػىٍبًل أىٍف تػىٍقًدريكا عىلىٍيًهٍم {]المائدة:
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خذ ماالن أك سفك دمان أك أحدىما، كقد عرفت ما ذكرنا، كالذم كمحط النزاع فيمن تاب كقد أ
يظهر من مجموع األقواؿ أف حقوؽ اآلدميين ساقطة مع كقوع حدكد المحاربة فيمن أخذ قبل 
التوبة، كحدكد المحاربة ساقطة مع ثبوت حقوؽ اآلدميين فيمن تاب قبل أف يقدر عليو ػ كاهلل 

 أعلم ػ.
أنو ال حكم لتوبة المحارب بعد أف يقدر عليو كال يعد شيئان، كىو  نعم دؿ مفهـو اآلية كالخبر:

أصح قولي الشافعي، كىو قوؿ الجمهور من السلف فمن بعدىم، كقولو اآلخر: أنها تفيد كالتي 
قبل القدرة فتسقط عنو العقوبات التي تخصو منها الصلب، كما قيل: إف سبيل عفو المجني 

إلسقاط لمصلحة أك تأخير أجزية عقوباتهم قبل الظفر بهم أك عليو كاإلماـ عن المحاربين، أك ا
بعد سبيل التوبة قبل أف يقدر عليو، يأبى كل ذلك ظاىر اآلية كالخبر، كذلك ألف المحاربة كىي 

إخافة السبيل، سواء حصل معها أخذ الماؿ أك القتل أك معان أك ال، ال يختص بذكؽ مرارتها 
إذ قد حصل لغيرىم من المسلمين ذكؽ مرارتها، فصار مباشرة سببها المجني عليهم فقط، 

الحق في حكم ىذا السبب الذم ىو قطع المركر في الطريق كإخافة السبيل بالتعرض للمار 
عاـ للمجني عليهم كلغيرىم، فبل يسقط بإسقاط المجني عليو أك اإلماـ، كال بعفو كل منهما، 

 كىو قوؿ الجمهور، كصرح بو الشافعي في أحد قوليو.
ـى مبني على أف  كيجب على اإلماـ قبوؿ توبة من كصلو تائبان قبل القدرة عليو، كىذا كما تػىقىدَّ
معنى القدرة عليهم التمكن بالقدرة عن أثرىا، كبذلك يندفع لزـك مزية الكافر على المسلم، 

 حيث تقبل التوبة بعد الظفر من الكافر ال من المسلم، كبذلك يظهر صحة قوؿ الشافعي ػ كاهلل
 أعلم ػ.
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)تنبيو(: جملة ما في )كتاب السير( من األحاديث النبوية اثني عشر حديثان، كجملة األخبار 
العلوية عشرة أخبار، كجملة المسائل عن اإلماـ زيد بن علي ست مسائل، كجملة األبواب 

 ثبلثة عشر بابان ػ كاهلل أعلم ػ.

(1/179) 

 

 كتاب الفرائض
ـى الكبلـ  على لفظ كتاب للمؤلف ػ قدس اهلل ركحو ػ في )كتاب الطهارة كالفرائض( كما في تػىقىدَّ

)المصباح( كغيره: جمع فريضة، كفي )فتح البارم( كغيره: كحدائق جمع حديقة ، كالفريضة 
فعيلة بمعنى مفعولة، مثل مفركضة مأخوذ من الفرض كىو القطع، يقاؿ: فرضت لفبلف كذا ػ أم 

 ؿ، قالو الخطابي .قطعت لو شيئان من الما
قاؿ الراغب: الفرض قطع الشيء الصلب كالتأثير فيو ، كفرائض المواريث ما فرضو اهلل ألربابها 

 ػ انتهى.
كالمراد ىنا مسائل قسمة المواريث كاشتقاقها من الفرض الذم ىو التقدير، ألف الفرائض 

ي النفقة فرضان مقدرات، كقيل: من فرض القوس، كذا في )المصباح(، كفيو: كفرض القاض
 قدرىا كحكم بها ػ انتهى.

قاؿ الحافظ بن حجر، كالنوكم: كخصت باسم الفرائض من قولو تعالى: }نىًصيبنا مىٍفريكضنا 
 [ أم مقدران معلومان، أك مقطوعان عن غيره. انتهى.7{]النساء:

 كذلك لما فيها من السهاـ المقدرة.
مسائل الميراث علم الفرائض، كللعالم بو كفي الشرع: نصيب مقدر للوارث، ثم قيل: للعلم ب

 فرضي كموضوعو التركة.
 كقيل: الميراث، ألنو يبحث فيو عن أسبابو كموانعو، كما يستحقو الوارث، ككيفية القسمة بينهم.
كفائدتو كغايتو كثمرتو: تمييز الوارث من غيره، أمارتو ىذا العلم كدرجتو في العلـو كفضلو كأنو 

في أنو كرد بو الكتاب العزيز، قاؿ تعالى: }ييوًصيكيمي اللَّوي ًفي أىٍكالىدًكيٍم من مهمات الفقو، فيك
 [ اآلية مع الوعد كالوعيد في آخرىا.11...{ ]النساء:
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قاؿ اإلماـ يحيى بن حمزة: كىو تعالى حكيم ال يوصي عباده إال بما ىو بالغ في مصالحهم كل 
موقع، كلعظم موقعو في الشرع كعلو شأنو تولى اهلل بياف  الغاية كالنفع كاللطف في الدين أعظم

نصيب كل كارث بنفسو في غير آية، كلم يفرض تقديره إلى ملك مقرب، كال إلى نبي مرسل، 
 بخبلؼ سائر األحكاـ كالصبلة ك الزكاة كالحج، كالنصوص فيها مجملة بينتها السنة. انتهى.

سلم في تعلمو كتعليمو، فمن ذلك ما ركاه في كجاء الحث من المصطفى صلى اهلل عليو كآلو ك 
)الجامع الكافي( بلفظ: حدثنا محمد، قاؿ: ثنا جعفر بن محمد الهمداني، قاؿ: حدثنا محمد 

بن أبي أسامة، عن عوؼ بن أبي جميل، عن رجل حدثو، عن سليماف بن جابر، عن ابن 
الفرائض كعلموىا الناس ، مسعود، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))تعلموا 

فإني امرؤ مقبوض، كإف العلم سيقبض، كتظهر الفتن حتى يختلف اإلثناف في الفريضة فبل 
 يجداف من يفصل بينهما(( ػ انتهى.

كأخرجو الترمذم، عن حسين بن حريش، عن أبي أسامة ػ يعني حماد ػ عن عوؼ، عن رجل، عن 
 سليماف بهذا اإلسناد.

ترجمة سليماف بن جابر بهذا اإلسناد، قاؿ: ))اتفقا عليو من ركاية  كذكره في )الطبقات( في
 حماد((.

قاؿ في )تهذيب الكماؿ(: ركاه الترمذم كالنسائي حديثان كاحدان، كأخرجو اإلماـ أحمد بن حنبل 
في ركاية ابنو عبد اهلل بلفظو.. إلى قولو: ))مقبوض(( كتمامو: ))كالعلم مرفوع ، كيوشك أف 

ي الفريضة كالمسألة فبل يجداف أحدان يخبرىما(( أخرجو الحاكم، كالنسائي، يختلف اثناف ف
 كأحمد، كالدارمي، كالدارقطني، كالبيهقي، كلهم من ركاية عوؼ، ذكره في )التلخيص(.
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قاؿ: كفيو انقطاع، كصححو الحاكم من طريق النضر، كضعفو ابن الصبلح من أجل سليماف بن 
 ين كالحاؿ.جابر، فإنو مجهوؿ الع

كفي الباب عن أبي بكرة أخرجو الطبراني في )األكسط( في ترجمة علي بن سعد الرازم، كعن 
أبي ىريرة ركاه الترمذم من طريق عوؼ، عن شهر بن حوشب، كىو مما يعلل بو طريق ابن 

 مسعود المذكور، فإف الخبلؼ فيو على عوؼ األعرابي، قاؿ الترمذم: كفيو اضطراب ػ انتهى.
ين اإلنقطاع بين عوؼ كسليماف في ركاية ابن المبارؾ عند النسائي، كابن أبي أسامة عند كقد ب

الترمذم، كىو في ركايتهما عن حماد عن عوؼ عن رجل عن سليماف، كعند البيهقي عن عوؼ 
عمن حدثو عن سليماف، كفي ركاية للنسائي عن عوؼ بلغني عن سليماف، كفي ركاية )الجامع 



رجل حدثو عن سليماف، كفي ركاية أحمد كالبيهقي، عن عوؼ، عن  الكافي( عن عوؼ عن
 سليماف، عن أبي األحوص، عن أبي مسعود مرفوعان.

كركاه كذلك المثنى بن بكر، فيحمل على أف عوفان سمعو من سليماف، كسمعو سليماف من ابن 
بن جابر  مسعود بغير كاسطة بما ذكره في الطبقات في ترجمة سليماف، كلفظ الخبلصة سليماف

الهجرم ػ بفتح الهاء كالجيم ػ من الخامسة عن ابن مسعود، كعنو عوؼ بن أبي جميل، كمرة 
سليماف بن مسعود كبواسطة أبي األحوص، كسمعو عوؼ من سليماف بواسطة الرجل المبهم، إال 
أف ركاية النضر بن شميل كشريكان كغيرىما عن عوؼ، عن سليماف، عن ابن مسعود متصبلت، 

الحاكم من طريق النضر، كأخرجو النسائي، كالحاكم، كالدارمي، كالدار قطني، كلهم كصححو 
 من ركاية عوؼ عن سليماف عن ابن مسعود بغير كاسطة، قاؿ ابن حجر: ))كركاتو موثقوف(( .

(1/182) 

 

كيؤيد ركاية اإلتصاؿ ما أخرجو الدارمي في مسنده بلفظ: حدثنا عثماف بن الهيثم، ثنا عوؼ، 
يقاؿ لو: سليماف بن جابر من أىل ىجر، قاؿ: قاؿ ابن مسعود: قاؿ لي رسوؿ اهلل  عن رجل

صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))تعلموا العلم كعلموه الناس ، تعلموا الفرائض كعلموىا الناس، 
تعلموا القرآف كعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض كالعلم سيقبض، كتظهر الفتن حتى يختلف 

ة ال يجداف أحدان يفصل بينهما(( كتصحيح ركاية اإلتصاؿ كتوثيق النسائي اإلثناف في الفريض
لعوؼ بن أبي جميلة كما في )التقريب( مرجح لركاية اإلتصاؿ، كما قالو في )التلخيص( عن ابن 

الصبلح مدفوع بعدـ المقاؿ في سليماف من البيهقي، كالترمذم، كالنسائي، ك)الطبقات(، 
اـ األئمة الهادم إلى الحق، فإنو من مرسبلتو الصحيحة، كأخرجو كخرج عن النكارة بركاية إم

الترمذم كالنسائي كمحمد بن منصور في )الجامع الكافي( كسليماف من أئمة الحديث، كذكره 
في )تهذيب الكماؿ( كسكت عنو، ككذا ما ذكره في )التلخيص( أيضان أف الترمذم جعلو 

 ؼ على عوؼ، كما في )فتح البارم( .مضطربان ىو من أجل ما في الخبر من اإلختبل
قاؿ فيو: كاإلختبلؼ عليو أنو جاء عنو من طريق ابن مسعود، كجاء عنو من طريق أبي ىريرة، 

 كفي أسانيدىا عنو اختبلؼ مدفوع بتصحيح الحاكم لو من طريق النضر، كركاتو موثقوف.
بة السدكسي كثقو ابن قالو ابن حجر، كأخرجو الطبراني في )األكسط( كفي إسناده محمد بن عق

 حباف كضعفو أبو حاتم، كبقية رجالو ثقات.
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كأخرجو أبو يعلى، كالبزار كفي إسنادىما من لم يعرؼ، كلعل ذلك من أجل سليماف، أك الرجل 
ـى، كقد عرفت ما ذكرنا، كخبر ابن مسعود من أعبلـ النبوة إلخباره  الذم بينو كبين عوؼ لما تػىقىدَّ

و كآلو كسلم بفساد األحواؿ كبأمور ستقع، كذلك من المغيب الذم ال يعلم صلى اهلل علي
بالرأم، كإنما يعلم بالوحي، كسيأتي تماـ الكبلـ في الحديث الثاني كالثالث في )باب 

 اإلخبلص( إف شاء اهلل.
ىذا كقد اشتهر على ألسنة الناس: ))تعلموا الفرائض كعلموىا الناس فإنها نصف العلم(( 

لضمير كإعادتو إلى الفرائض، ألنها جمع مؤنث، كنقل: ))كعلموه فإنو نصف العلم(( بتأنيث ا
 بالتذكير، بإعادتو على مضاؼ محذكؼ تنبيها على حذفو كالتقدير: ))تعلموا علم الفرائض ((.
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يهقي في )باب [ اآلية، كأخرج الب4كمثلو في التنزيل: }كىكىٍم ًمٍن قػىٍريىةو أىٍىلىٍكنىاىىا ..{ ]األعراؼ:
الحث على تعلم الفرائض( في كتاب )الفرائض( في )سننو الكبرل( عن عبد اهلل بن عمرك بن 

العاص، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: ))العلم ثبلثة : آية محكمة، كسنة قائمة، 
ها كفريضة عادلة، كما سول ذلك فضل(( أم أصل علـو الدين كمسائل الشرع المحتاج إلي

ثبلثة، كما سول ذلك فضل ػ أم زائد ال ضركرة فيو ػ قاؿ القسطبلني: أم ال دخل لو في علـو 
الدين، بل ربما يستعاذ منو كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم في بعض أدعيائو: ))كأعوذ بك من 

أك علم ال ينفع (( كفي )جامع األصوؿ(: اآلية المحكمة ىي التي ال اشتباه فيها كال اختبلؼ، 
ما ليس بمنسوخ، كالسنة القائمة التي يعمل بها متصبلن ال تترؾ، كالفريضة العادلة التي ال جور 

 فيها كال حيف في قضائها.
كذكره في )المصابيح(، قاؿ في )تخريج الفرائض(: ركاه أبو داكد في الفرائض، كابن ماجو في 

 السنة ػ انتهى.
ب في )أماليو(، كفي إسناده عبد الرحمن بن قلت: كأخرجو الحاكم في )المستدرؾ( كأبو طال

 زياد بن أنعم اإلفريقي.
كقد تكلم فيو غير كاحد، كذكر في )الميزاف(: أف البخارم كاف يقوم أمره، كلم يذكره في 
)الضعفاء(، ككثقو يحيى بن معين، كفيو عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقيا غمزه 

 البخارم كابن أبي حاتم كغيرىما.
كذكر البيهقي في ىذا الباب آثاران عن عمر، كابن مسعود كغيرىما، كسعيد بن منصور عن عمر، 



كالحاكم عن ابن مسعود، كالدارمي عن ابن مسعود كعمر كأبي موسى، كلها موقوفة عنهم، دالة 
 على ما ذكرنا.
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ناس فإنها نصف كفي )التلخيص( حديث أبي ىريرة مرفوعان: ))تعلموا الفرائض كعلموىا ال
 العلم...(( الحديث كنسبو إلى ابن ماجة، كالدارقطني، كالحاكم.

 كذكره في )منتقى األخبار( كنسبو إلى ابن ماجة، كالدارقطني.
قلت: كأخرجو البيهقي كغيره، كلهم من طريق حفص بن عمر بن أبي العطاؼ، كقد ضعفو 

 النسائي.
حيى بالكذب، كقاؿ أبو حياف: ال يجوز كقاؿ البخارم: منكر الحديث، كرماه يحيى بن ي

 االحتجاج بو بحاؿ.
كركل عنو البيهقي حديثا، كقاؿ: ليس بالقوم، كفي موضع ركل عنو كقاؿ: منكر الحديث، 

 كفي )التلخيص( قاؿ: متركؾ.
قيل: سماه نصف العلم باعتبار قسمة األحكاـ إلى متعلق بالحي كإلى متعلق بالميت، كقيل: 

 لحث عليو كما في قولو: ))الحج عرفة (( .توسعان، كالمراد ا
كجميع ما ذكرنا، كما أدل معناه مما تركتو مراعاة لئلختصار كاؼ على الترغيب كالحث على 

تعلم الفرائض كتعليمها الناس، خصوصان مع ما يقتضيو األمر في الحديث األكؿ، بلفظ: تعلموا 
لحصر في قولو صلى اهلل عليو كآلو الفرائض كعلموىا الناس، كما يفيده الحديث اآلخر من ا

كسلم: ))العلم ثبلثة : آية محكمة، كسنة قائمة، كفريضة عادلة(( فصريح في المطلوب، كذلك 
ألف الفرائض يجب العمل فيها باألدلة، كعدـ مجاكزتها، كذـ الخوض فيها بالرأم، لما أخرجو 

 البخارم تعليقان في )باب تعلم الفرائض(.
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ة بن عامر: ))تعلموا قبل الظانين(( ػ يعني الذين يتكلموف بالظن ػ كلما سيأتي لئلماـ كقاؿ عقب
عليو السبلـ في )باب اإلخبلص( من طريق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: ))تعلموا العلم 
قبل أف يرفع ..(( إلى قولو: ))فيتخذ الناس رؤساء جهاالن، فيسألوف فيقولوف بالرأم كيتركوف 

 كالسنن، فيضلوف كيضلوف فعند ذلك ىلكت ىذه األمة(( . اآلثار



 كالحديث الذم بعده مرفوعان بمقتضاه، كسيأتي تماـ الكبلـ ىنالك ػ إف شاء اهلل ػ.
كالوجو فيما ىنا: أف تعلم الفرائض كتعليمها من مهمات الدين، بل من آكدىا، إذ ىو من 

 ا، كأشدىما خطران.الكتاب العزيز كالسنة النبوية، بل من آكدىما تثبتن 
، كمعرفتو  كأما اإلجماع فبل خبلؼ بين العلماء أف معرفة علم الفرائض كتعليمها من آكد ما يلـز

كتعليمو بعد معرفة العلـو العقلية كالشرعية من التوحيد كالعدؿ كالنبوة كما يداـك عليو من 
 العبادات.

 كيتعلق بأصل الكتاب تنبيهاف:
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 ]الفرضيوف[
: أف الفرضيين يطلقوف عمومان على العارفين بها كخصوصان على من أسندت إليهم الفرائض األكؿ

كتكلموا في جميع أصولها كفركعها كاتبعهم أىل اإلسبلـ، كىم األربعة، الذين ىم: أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ػ رضي اهلل عنو ػ كاتبع قولو أئمة اآلؿ، كالزيدية، كالهادكية، 

أكثر أىل العراؽ كمن كافقهم، كزيد بن ثابت ػ رضي اهلل عنو ػ كاتبع قولو الشافعي، كالحنفية، ك 
 كمالك، كأتباعهما، كأىل الحجاز، كمن كافقهم.

 كعبد اهلل بن عباس ػ رضي اهلل عنهما ػ كاتبع قولو بعض أىل العراؽ كمن كافقهم.
ؽ ػ أيضان ػ كمن كافقهم، كعبد اهلل بن مسعود ػ رضي اهلل عنو ػ كاتبع قولو بعض أىل العرا

كتمسك كل فريق بأدلة كردت فيمن تمسكوا بكبلمو، دالة على الترغيب في اتباعو كترجيح 
 قولو على قوؿ غيره عند اإلختبلؼ، كىي مبسوطة في كتب السنة لمن أراد اإلطبلع عليها.

ؤلفات تشهد كال ينبغي للفرضي أف يجهل كبلمهم، ألف مدار ىذا الفن مأخوذ من أقوالهم، كالم
 بذلك.

كلما ركاه الشيخ العصيفرم كغيره، أف ىؤالء األربعة إذا أجمعوا في مسألة أجمعت عليها األمة، 
كإذا اختلفوا في مسألة اختلفت عليها األمة، إال مسألة األخوة ألـ، فعبد اهلل بن العباس جعل 

األنثى، كسيأتي ػ إف شاء للذكر مثل حظ األنثيين، كأجمعت األمة بعده أنو ال يفضل الذكر على 
 اهلل ػ.

كأما ما يركل أف أبا بكر، كعمر، كعثماف كمعاذ، كعائشة ممن تقوؿ في الفرائض ففي مسائل 
 مخصوصة.

 الثاني: إف لثبوت الميراث أسبابان كشركطان كأركانا كموانع.
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 ]أسباب الميراث[
رعان كل كصف ظاىر منضبط دؿ فاألسباب جمع سبب، كىو لغة: ما يتوصل بو إلى غيره، كش

 الدليل السمعي على كونو معرفان لحكم شرعي.
كاصطبلحان: ما يلـز من كجوده الوجود كمن عدمو العدـ لذاتو، كقلنا: لذاتو احترازان عما إذا 

تخلف الحكم عند كجود السبب لوجود أحد الموانع، أك لفقد شرط كعدـ موت المورث، كعما 
لسبب لقياـ سبب آخر مقامو، كما يوجد الميراث مع عدـ النسب إذا كجد المسبب مع عدـ ا

 لقياـ سبب آخر مقامو كالنكاح مثبلن.
إذا عرفت ىذا فأسباب الميراث ثبلثة: )نسب، كنكاح، ككالء( إجماعان، كإف اختلف العلماء 
بة، في تفاصيلها، كىذه الثبلثة ال يختلف العلماء في إيصالها إلى تسعة، كأف النسب ثبلثة )عص

 كذك سهم، كذك رحم( كسيأتي بيانها، كأف النكاح الباطل ال توارث بو إجماعان.
كإنما اختلفوا في كيفية تقسيم النكاح كالوالء، فالشيخ العصيفرم، كأكثر العلماء في مؤلفاتهم، 

 كرجح للمذىب قسموا النكاح إلى ثبلثة: )صحيح، كفاسد، كباطل(.
 الء مواالة، كجر كالء(.كالوالء إلى ثبلثة: )كالء عتاؽ، كك 

كىل يثبت الميراث بجر كالء المواالة كالعتاؽ أـ ال؟ أثبتو الشيخ العصيفرم، كنفاه المنصور 
 باهلل، كرجح للمذىب.

كالقاسم بن إبراىيم كغيره من المتػىقىدَّمىين، كالهادم، كصاحب )الدر( ك)الوسيط( قسموا النكاح 
 إلى قسمين: )صحيح، كفاسد(.

 أربعة: )كالء عتاؽ في الواجب، كفي غير الواجب، كجر كالء، ككالء مواالة(.كالوالء إلى 
كىذه الثبلثة تشترؾ في أحكاـ األكؿ أنها كلها موجبة للميراث ػ أم مثبتة ػ كيشترط فيها معرفة 

 الدرج على التحقيق، كترتيب الموتى على اليقين إذا كثركا.
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لهدمى، كمن أشكل ترتيب موتهم، فإنما كاف توريثهم كأما ما سيأتي في توريث الغرقى كا
للضركرة كىو التخلص من عهدة إحراـ من يستحق الميراث من األرث، كذلك الحتماؿ تأخر 

موت كل كاحد من الغرقى كنحوىم عن اآلخر، كما ستعرؼ ذلك في بابو ػ إف شاء اهلل ػ 
 مستوفى.



كاسطة، كمعها يثبت األرث ال النسب، لما الثاني: أنو يصح اإلقرار بكل كاحد منها، حيث ال 
 سيأتي إف شاء اهلل في )باب اإلقرار(.

الثالث: إف الماؿ يدخل في ملك الوارث شاء أـ أبى بعد خركج آخر جزء من حياة المورث، 
ككذا إذا أعتق الوارث أك أسلم قبل حيازة الماؿ إلى بيت الماؿ أك قبل القسمة، لما سيأتي في 

ى الخبلؼ في ذلك، كال يعتبر في ذلك عقد كال رضى، كال يخرج من ملكو )باب القسمة( عل
 إال بوجو شرعي.

الرابع: إف أحد علل موانع اإلرث الوصفية اآلتي ذكرىا قريبان ػ إف شاء اهلل ػ إذا كجدت في أحد 
ىذه األسباب المذكورة منعتو من اإلرث كمن أحكامو التي ىي الحجب كالتعصب كاإلسقاط 

 ور.عند الجمه
الخامس: إف النقص يدخل على جميع الورثة من جهة الحجب، ككذا العوؿ عند الجمهور، 

 كيدخل أيضان عليهم اإلسقاط، ما عدا األبوين كالزكجين كالولد فبل.
كيشترؾ ػ أيضان ػ النسب كالوالء في أف كل كاحد منهما يثبت بو كالية عقد النكاح على الصفة 

 صو الدليل كالعقل في جناية الخطأ.المعركفة في الفقو، إال ما خ
كقدـ النسب عليهما، لكونو أصليان كىما طارئاف، كألف الوارث بالنسب يحجب من يرث 

 بالنكاح، كيسقط من يرث بالوالء.
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 ]أحكاـ النسب[
 كيختص النسب بأحكاـ:

النكاح  األكؿ: أنو ال يحدث في الحي بعد أف لم يكن، بل ىو ثابت من أصل الخلقة بخبلؼ
 كالوالء فإنهما يحدثاف من بعد إف لم يكونا.

الثاني: أف الوارث بو قد يرث من جهات شيء بالتسهيم كما في بعض الجدات كبعض ذكم 
األرحاـ أك بالتسهيم كتعصيب النسب، كاألخ ألـ كىو ابن عم كغير ذلك فيكوف لو من كل 

 .جهة ميراث مثلو، كسيأتي بياف كل ذلك في بابو بخبلفهما
ال يقاؿ أنو يقع مثل ذلك في الزكج إذا كاف ابن عم لزكجتو كماتت عنو أك أعتق أمتو ثم تزكجها 

ـى باألصالة  ثم ماتت عنو، ككذا الزكجة إذا أعتقت عبدىا ثم تزكجها ثم مات عنها، ألف ما تػىقىدَّ
 كما في الوالء كالنكاح طارو.

عسر على قدر إرثو، كمن كاف معسران من الثالث: أف الوارث المؤسر يجب عليو نفقة مؤرثو الم



الورثة سقطت حصتو على قوؿ )المنتخب( كعلى قوؿ )األحكاـ( كىو المختار للجمهور، كما 
 في )األزىار( ك)شرحو( كرجح للمذىب: أنها تلـز المؤسر جميع النفقة بخبلفهما.

اإلنفاؽ لزكجتو مع  كال حاجة الستثناء الزكج من ىذه المسألة كما في )الخالدم( أنو يجب عليو
ـى لثبوت التوارث كفي حق الزكج للعقد كفي  اإلعسار كاإليسار، لآلية كاالجماع، ألف ما تػىقىدَّ

 الوالء للملك فافترقا.
 الرابع: أنو يعصب فيو الذكر، إال في مسائل البنوة كاألخوة بخبلفهما.

ت ذلك في الوالء، كلو الخامس: أنو يورث فيو بالرد دكنهما كفي )المصابيح( ما يقتضي ثبو 
خلف أـ مواله كبنت مواله فالماؿ بينهن أخماسان، ألنو ال حجب فيو، كرجحو المذاكركف 

 للمذىب.
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يقاؿ: إرث ذكم سهاـ الموتى إنما ىو بطريقة األكلى من بيت الماؿ، كمع اجتماعهم يكوف لهم 
 على قدر سهامهم من باب األكلوية ال من باب الفرض كالرد.

السادس: أنو يورث فيو بالتسهيم كالتعصيب كالرحم، كالوالء ال يورث فيو إال بالتعصيب، 
كالنكاح بالفرض فقط، كما سيأتي في ذكم سهاـ المولى كذكم أرحامو كفي مولى المواالة حيث 
ال كارث غيرىم فبطريقة األكلى من بيت الماؿ، كسيأتي تماـ الكبلـ في )باب الوالء( ػ إف شاء 

 ػ.اهلل 
 أما ما يختص بو النكاح كالوالء من األحكاـ فسيأتي ػ إف شاء اهلل ػ بياف كل ذلك في محلو.

كأما الشرط فهو اللغة العبلمة، ككذا الشركط، كفي االصطبلح: ما يلـز من عدمو العدـ، كال 
ي يلـز من كجوده كجود كال عدـ، كسيأتي بياف ما اعتبره الهادم كالمؤيد باهلل كغيرىما فيو ف

 )باب الغرقى( ػ إف شاء اهلل ػ.
كأكثر الشارحين لم يتعرضوا لذكر الشركط، كستأتيك مواضع في أبواب ىذا الفن منها )باب 

الغرقى كالهدمى( كمنها )باب اإلقرار( كقع فيهما اضطراب بين العلماء في أقوالهم، في 
 ػ إف شاء اهلل ػ.مؤلفاتهم، منشؤه عدـ مبلحظة الشركط كما سيوقفك عليو النظر الصحيح 

 كلذلك فبل بد من معرفتها كىي ثبلثة:
أحدىما: الجـز عن علم أك ظن بموت المورث أك إلحاقو بالموتى حكمان كمفقود حكم القاضي 

 بموتو اجتهادان، أك تقديران كالجنين إذا سقط ميتان من الجناية على األـ فالغرة موركثة.
 العتبار بالعلم دكف الظن.قالو الجمهور، كذكر في )المنهاج الجلي( ا
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قاؿ المحقق الجبلؿ: كالجـز ىو المسمى بالظن الراجح، كىو أقل ما تثبت بو األحكاـ، كإنما 
يفترؽ الظن الراجح من االعتقاد بتجويز النقيض في الراجح كعدمو في اإلعتقاد، لكن تجويز 

، ألنو ربما عرض مع العلم  فضبلن عن عركضو مع اإلعتقاد النقيض كىم كىو ال ينافي الجـز
كالظن بو كإال يحصل الجـز كقف التوريث كعدمو على اإلنكشاؼ إف أمكن كالحمل كالمفقود، 

. انتهى.  كإال يمكن اإلنكشاؼ بطل التوريث، لبطبلف شركطو كىو الجـز
الثاني: تحقق كجود الوارث بأم األسباب المذكورة كتحقق حياتو بعد موت المورث أك إلحاقو 

 ألحياء كالحمل.با
الثالث: العلم بالجهة المقتضية لئلرث تفصيبلن كبالدرجة التي اجتمعا فيها، كىذا يختص 

بالقضاء فبل يقبل القاضي الشهادة باإلرث المطلقة، كال يكفي كونو ابن عم مثبلن، بل البد من 
ثهم.. إلى غير العلم بالقرب كالدرجة التي اجتمعا فيها، كال يكفي مصادقة الورثة على موت مور 

 ذلك كما ىو مفصل في محلو من الفركع.
 كاألركاف ثبلثة: مورث، ككارث، كموركث.
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 ]موانع اإلرث[
كالموانع المعتبرة نوعاف: )كصفية، كشخصية( فالوصفية ثبلث: )كفر، كرؽ، كقتل(، سنذكر 

 اتب(.الكفر في )باب فرائض أىل الكتاب كالمجوس( كالرؽ في )باب العتاؽ كالمك
ـى الكبلـ عليو للمؤلف ػ رحمو اهلل ػ على حديث )المجموع( عن أمير المؤمنين علي  كالقتل تػىقىدَّ

عليو السبلـ، أنو قاؿ: ))ال يرث القاتل(( في الحديث الحادم عشر في )باب الديات( بما 
 أغنى عن اإلعادة، كالشخصية ستذكر في مسائل الحجب كاإلسقاط.

راث مختلف فيو كىو بيت الماؿ، فعند الشافعية على األصح من كالرابع: من أسباب المي
مذىبهم كمذىب من سيأتي ذكره في )باب الرد كذكم األرحاـ( ثبوت كراثتو حقيقة إذا كاف 

 منظمان كتكاملت شركطو فيقدـ على الرد كعلى ميراث ذكم األرحاـ.
لما أطبق عليو المتأخركف كقد ركم عنهم أف ليس بعد الثبلثة سبب ال مجمع عليو كال مختلف، 

منهم على اشتراط انتظاـ بيت الماؿ كتكامل شركطو، كنقلو ابن سراقة كىو من المتػىقىدَّمىين عن 
 علماء األمصار.



قاؿ بعض علماء الشافعية: كقد أيسنا من انتطامو إلى أف ينزؿ عيسى بن مريم صلوات اهلل عليو 
ية ػ أم سواء كاف منظمان أـ ال، تكاملت شركطو كعلى نبينا كآلو كسلم، كيرث مطلقا عند المالك

 أـ ال ػ.
 كال يرث مطلقان عند الحنفية كالحنابلة ػ أم سواء كاف منظما أـ ال، كتكاملت شركطو أـ ال ػ.
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كعند الهادكية كمن كافقهم أف بيت الماؿ كارث من ال كارث لو بالنسب أك السبب غير 
الماؿ كاف لو عند الجميع، إال عند أبي حنيفة كأحمد، فقاال: الزكجين، فإف لم يخلف إال بيت 

يوضع مالو في بيت الماؿ على سبيل المصلحة، ألنو ال يخلو عن ابن عم كإف بعد، فالحق 
بالماؿ الذم ال يرجى ظهور مالكو، كىل ىو كارث حقيقة أك مجازان، فعند المنصور باهلل، 

 ، كمن عداىم قالوا: مجازان.كالشافعي، كأكثر العلماء، أنو كارث حقيقة
كفائدة الخبلؼ: تظهر لو أف رجبلن مات كقد أكصى بجميع مالو كال كارث لو، فعند المنصور 

باهلل كالشافعي ال تصح الوصية إال من الثلث، كعند من عداىما تصح في جميع الماؿ، كسيأتي 
يع المسلمين، كالثبلثة الكبلـ على ىذه المسألة في )الوصايا( ػ إف شاء اهلل ػ كىو عاـ لجم

المذكورة أكالن، خاصة بمن ىي لهم كتمسك من جعلو كارثان بحديث: ))أنا كارث من ال كارث لو 
 ، أعقل عنو كأرثو(( أخرجو أصحاب السنن، كالحاكم، كصححو ابن حباف.
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افعية كاحتجت بو الهادكية كمن كافقهم، كيحتج بو المالكية مع عدـ الوارث، كحجة على الش
كالحنفية كالحنابلة، قاؿ المحقق الجبلؿ في )ضوء النهار( في الفرائض: كالرابع ىو أف يحصل 

من الوراث المكلف إقرار لغيره بأحد األسباب الثبلثة بشركطو الماضية في كتاب )اإلقرار(، 
رث ال كفي كتاب )اإلقرار( قاؿ: كإف ال يكن ببل كاسطة بل بواسطة شارؾ المقر بو المقر في اإل

في النسب..إلى أف قاؿ: حيث أقر بو بعض الورثة كأنكره الباقوف، قاؿ: كال يقاؿ: أنو راجع إلى 
أحد الثبلثة، ألنا نقوؿ قد أثبتوا لو اإلرث ال النسب إذا كاف بواسطة كأنكره بعض الورثة، 

 كسيأتي تماـ الكبلـ عليو في )باب اإلقرار( ػ إف شاء اهلل ػ.
الموارثة في صدر اإلسبلـ بالمحالفة لقولو تعالى: }كىالًَّذينى عىقىدىٍت أىٍيمىانيكيٍم  ىذا كأما ما كانت بو

[ كىو السدس الذم للحليف من ميراث حليفة، ككذا 33فىآتيوىيٍم نىًصيبػىهيٍم ..{ ]النساء:



الموارثة بالمؤاخاة بين المهاجرين كاألنصار ػ رضي اهلل عنهم ػ فذكر في )الفتوحات اإللهية(: 
الًَّذينى عىقىدىٍت أىٍيمىانيكيٍم{: أم الحلف الذم عاىدتوىم في الجاىلية ىو أحد قولين في معنى }كى 

اآلية، فأتوىم نصيبهم أم بعد البعثة في أكؿ اإلسبلـ، كلكن ىذا مع قولو عاىدتموىم في 
الجاىلية يقتضي أنهم لم يتوارثوا في صدر اإلسبلـ بالحلف، إال إذا كاف الحلف سابقان في 

 الجاىلية.
كلينظر ىل ىو كذلك، فإني راجعت كثيران من التفاسير فلم أر من نػىبَّو على ذلك، كاآلخر: أنها 

 نزلت في شأف المؤاخاة الواقعة بين المهاجرين كاألنصار.
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كعبارة: )الخازف(: قاؿ ابن عباس: نزلت في الذين آخا بينهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
مهاجرين كاألنصار لما قدموا المدينة، ككانوا يتوارثوف بتلك المؤاخاة دكف النسب كسلم من ال

[ نسختها إال ما كاف في الجاىلية، إذ 33كالرحم، فلما نزلت: }كىًلكيلٍّ جىعىٍلنىا مىوىاًليى {]النساء:
ٍلنىا ذاؾ ليس حكمان شرعيان حتى يصح نسخو، كفي )القرطبي(: أف اآلية الناسخة: }كىًلكيلٍّ جىعى 

{ كالمنسوخة: }كىالًَّذينى عىقىدىٍت أىٍيمىانيكيٍم{.  مىوىاًليى
ركاه الطبراني، كركم عن جمهور السلف، أف الناسخ لقولو: }كىالًَّذينى عىقىدىٍت أىٍيمىانيكيٍم{ قولو 

اـً بػىٍعضيهيٍم أىٍكلىى بًبػىٍعضو { ]األنفاؿ:  [ ػ انتهى.75تعالى في األنفاؿ: }كىأيٍكليوا األىٍرحى
، كاالنتقاؿ ) تنبيو(: اعلم أف المراد بالميراث ىنا اإلرث، كىو لغة: انتقاؿ الماؿ من قـو إلى قـو

إما حقيقة كانتقاؿ الماؿ إلى الوارث من المورث، أك معنى كانتقاؿ العلم كمنو العلماء كرثة 
انتهى ما  األنبياء، كسيأتي في )باب فضل العلم(، أك حكمان كانتقاؿ الماؿ إلى الحمل، كإلى ىنا

 أردنا من الكبلـ على األسباب كما بعدىا إجماالن.
 فلنتبع ذلك بالتفصيل، فنقوؿ:

النسب ثبلثة ينطبق عليها انطباؽ الكل على جزئياتو: )عصبة، كذك سهم، كذك رحم( كىو كاحد 
 األنساب، كالنسبة ػ بكسر النوف كضمها ػ مثلو القرابة كما في )القاموس( ك)الصحاح( الثابتة ين

 المتوارثين عن فراش أك شبهة كىي مؤنثة.
 قاؿ الجوىرم: مشتقة من الرحم، كالنسب كصف في الشخص ظاىر منضبط.
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دؿ الدليل السمعي من الكتاب العزيز كآية الموارثة كالسنة النبوية كاإلجماع على كوف ذلك 
ورث، كسواء كانت الوصف معرفان لحكم شرعي، كىو استحقاؽ الوارث للميراث عند موت الم

القرابة بواسطة أك بغير كاسطة، الجامع لهم أب أك أـ أك معان، كالدليل على انحصار النسب في 
الثبلثة أف نصوص الشارع إما أف تكوف نصوصان مجمعان عليها أك ال، التالي ذكم األرحاـ كاألكؿ 

 إما أف تبين مقدار إرثهم أـ ال.
 كال خبلؼ في ثبوت توريث العصبة كذكم السهاـ.الثاني: العصبة، كاألكؿ ذكك السهاـ 

 كأما ذكك األرحاـ فالخبلؼ فيو قوم، كسيأتي بيانو في محلو ػ إف شاء اهلل ػ.
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 باب الفرائض ك المواريث
عقد اإلماـ عليو السبلـ ىذا الباب لبياف األدلة التي يؤخذ منها أحكاـ الفرائض كالمواريث 

ـى الكبل ـ عليها كىي إما بمعنى التقدير السالف ذكره، فالمراد بها ىنا قسمة كالفرائض تػىقىدَّ
مسائل المواريث، سميت بذلك لما فيها من السهاـ المقدرة للورثة في الكتاب كالسنة التي ىي 

النصف، كالربع، كالثمن، كالثلثاف، كالثلث، كالسدس، ال تزيد كال تنقص إال بسبب العوؿ أك 
ما سيأتي في مسألة الزكجة أك الزكج كأبوين في الحديث الرابع  الرد كسيأتياف، كال يصح

كالخامس أف فريضتي األـ فيهما خارجة عن الست الفرائض المذكورة، لما سيأتي أف فريضتها 
الربع في األكلى كالسدس في الثانية استحقتو من أكؿ كىلو كما استحقت السدس بالحاجب، 

 ـ النسب كالسبب الست المذكورة.كىي بهذا المعنى تختص بفرائض ذكم سها
كحدَّىا في اإلصطبلح كىي السهاـ المقدرة لوارث أك كارثين فصاعد المسماة لفظان، كعلى ىذا 

ال تتضح مناسبة الحديث اآلتي لترجمة الباب إال من قولو: كالمواريث جمع ميراث، كحقيقة 
ػ بكسر الحاء ػ من غير  الميراث: كل ماؿ أك حق خرج من مستحق ػ بفتح الحاء ػ إلى مستحق

اختيار األكؿ كالثاني، كىذا يدؿ على أف المراد بو التعيين أعم من التقدير أك غيره، كىو بهذا 
المعنى يعم العصبات كذكم السهاـ، فاتضحت مناسبة ذكر الحديث اآلتي لترجمة الباب، 

لفرض أك كصح إطبلؽ خركج الماؿ أك الحق أك معان من المورث إلى الوارث على جهة ا
 التعصيب، فيكوف من عطف العاـ على الخاص .
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كحده في االصطبلح ىي السهاـ المقدرة لوارث أك كارثين فصاعدان لفظان أك معنى أك حكمان، 
فاللفظ فرائض ذكم السهاـ المذكورة، كالمعنى فريضة العصبة، كالحكم فريضة األب مع األـ، 

اإلماـ عليو السبلـ بجعل الفرائض بالمعنى األخص  كما ذكرنا ىو الذم يحمل عليو كبلـ
المذكور، كالمواريث بالمعنى األعم المذكور، كيسمى ما لذكم السهاـ بالفرض، كما للعصبة 

 بالميراث.
كأما عند من جعل الفرائض بالمعنى األعم الذم ىو التعيين أعم من التقدير أك غيره، فتكوف 

لكل الماؿ مع انفراد العاصب قلوا أك كثركا، أك لما بقي الفرائض سبع السابعة فريضة العصبة 
بعد فرائض ذكم السهاـ كما قرره المحقق الجبلؿ، كأشار إلى ذلك بقولو: بناءن على أف الفرض 
ىو التقدير كلم يقدر غيرىا، كلكن الظاىر أف الفرض ىو التعيين أعم من التقدير أك غيره، كما 

بأىلها (( الشامل إللحاؽ الكل من يستحقو، كإال لـز منو يشهد لو حديث: ))ألحقوا الفرائض 
أف ال تقاسم البنات كاألخوات إخوتهن فيما بقي بعد فرض الزكجين كاألبوين، إذ ال فرض لهن 
مع إخوتهن، ككذا يلـز أف ال تقاسم األخوات إخوتهن فيما بقي بعد فركض البنات، كال قائل 

الد، فلهذا جعلنا الكل فرضان، حيث قلنا: ىي سبعة إذا باألمرين إال ابن مسعود في أكالد األك 
 الكل معين ألخص نوع مثل البنوة فاألبوة فاألخوة فالعمومة فاألمومة ػ انتهى.

ـى في  قلت: كعلى ىذا تتضح مناسبة ذكر العصبات لباب الفرائض كحدَّىا اصطبلحان ما تػىقىدَّ
لغلبة كما غلب علم العربية على الميراث كإطبلؽ لفظ الفرائض على المواريث من باب ا

 النحو، كعلم الكبلـ على أصوؿ الدين.
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كقدـ اإلماـ عليو السبلـ ذكر العصبة، ألف اهلل بدأ بذكرىم في القرآف في أكؿ آية أنزلها في 
الفرائض كالمواريث، كما نزؿ القرآف إال بالحكمة، كالحكمة تقتضي تقديم األىم فاألىم، كألف 

 الذكور التعصيب كفي اإلناث التسهيم، إال مع المعصب لهن فعصبة. األصل في
 فالتعصيب أقول من التسهيم، ألنو أصل في األقول، كإلى ذلك أشار عليو السبلـ بقولو:
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 ]العصبات[
حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ، قاؿ: ))االبن أدنى العصبة ، ثم 



إف نزؿ، ثم األب، ثم الجد كإف ارتفع، ثم األخ من األب كاألـ، ثم األخ من األب، ابن االبن ك 
ثم ابن األخ من األب كاألـ، ثم ابن األخ من األب، ثم العم من األب كاألـ، ثم العم لؤلب، 

 ثم ابن العم لؤلب كاألـ، ثم ابن العم لؤلب، فذلك اثني عشر رجبلن((.
هقي( في )باب ترتيب العصبة(، بإسناده عن جرير عن قاؿ في )التخريج(: في )سنن البي

المغيرة، عن أصحابو في قوؿ زيد بن ثابت، كعلي بن أبي طالب، كابن مسعود ػ رضي اهلل عنهم 
ػ: ))إذا ترؾ الميت ابنان لو فالماؿ لو، كإف ترؾ ابنين فالماؿ بينهما، كإف ترؾ ثبلثة فالماؿ بينهم 

ًر ًمٍثلي حىظّْ األينثػىيػىٍيًن { فإف لم يترؾ كلدان بالسوية، كإف ترؾ بنين كبنات فا لماؿ بينهم: }لًلذَّكى
للصلب كترؾ بني ابن كبنات ابن نسبتهم إلى الميت كاحد فالماؿ بينهم: }لًلذَّكىًر ًمٍثلي حىظّْ 
ٍيًن{ كىو بمنزلة الولد إذا لم يكن كلد، كإف ترؾ ابنان كابن ابن فليس البن االبن شيء،  األينثػىيػى

لك إذا ترؾ ابن ابن كأسفل منو ابن ابن كبنات ابن فليس للذم أسفل من ابن االبن مع ككذ
األعلى شيء، كما أنو ليس البن االبن مع االبن شيء، فإذا ترؾ أباه كلم يترؾ أحدان غيره فلو 

الماؿ، فإف ترؾ أباه كترؾ ابنان فلؤلب السدس كما بقي فلبلبن، كإف ترؾ ابن ابن كلم يترؾ ابنان 
 ابن االبن بمنزلة االبن(( ػ انتهى.ف
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كفي ىذا ما يشهد لبعض حديث )المجموع( كيؤيده كإف كاف في قولو عن مغيرة كىو ابن مقسم 
عن أصحابو كلم يبين منهم مبهموف، كمغيرة المذكور يركم عن أبي كائل شقيق بن سلمة، كعامر 

عليو السبلـ، كمغيرة ثقة، ركل لو أىل  الشعبي، كأبي رزين األسدم، كالثبلثة يرككف عن علي
 الكتب الستة، كقد أكرده الحافظ البيهقي كلم يذكر فيو شيئان ػ كاهلل أعلم ػ انتهى.

قلت: كسياؽ الخبر بلفظو في )المنهاج الجلي(، إال قولو: ))فذلك اثني عشر رجبلن(( فلم 
 يذكرىا.

ى مفردات فصوؿ الخبر، كحديث كلمفردات الخبر جملة شواىد سيأتي ذكرىا عند الكبلـ عل
)المجموع( ىو مستند ما ذكره علماء الفرائض في مؤلفاتهم في تعداد العصبة كترتيب ميراثهم،  

كالعصيفرم في )المفتاح( كسائر مؤلفاتو، بلفظ: ))كالعصبة على الترتيب ىم االبن، ثم ابن 
كأـ، ثم األخ ألب، ثم  االبن كإف سفل، ثم األب، ثم الجد أبو األب كإف عبل، ثم األخ ألب

ابن األخ ألب كأـ، ثم ابن األخ ألب كإف نزؿ، ثم العم ألب كأـ، ثم العم ألب، ثم ابن العم 
 ألب كأـ، ثم ابن العم ألب كإف بعد((.

قاؿ الحافظ ابن حجر في )الفتح(، كابن حـز في )المحلى(: أقرب العصبات البنوف ثم بنوىم 



خ إذا انفرد كاحد منهما فإف اجتمعا فحكمو غير ذلك، ثم كإف سفلوا، ثم األب، ثم الجد كاأل
بنو األخوة، ثم بنوىم كإف سفلوا، ثم األعماـ، ثم بنوىم، كمن أدلى بأبوين يقدـ على من أدلى 
بأب، لكن يقدـ األخ من األب على ابن األخ ألبوين، كيقدـ ابن األخ ألب على عم األبوين، 

 ػ انتهى .كيقدـ عم األب على ابن عم األبوين 
: الزكج، كالمعتق، كمعتق المعتق.  كزاد ابن حـز
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كفي )الجامع الكافي(: كقاؿ محمد: كأقرب العصبات االبن، ثم ابن االبن كإف سفل، ثم 
األب، ثم الجد كاألخ يقتسماف الماؿ نصفين، ثم بعد األخ ألب كأـ األخ ألب، ثم ابن األخ 

ثم بنوىم كاف سفلوا، ثم العمومة لؤلب كاألـ، ثم العمومة لؤلب كاألـ، ثم بنوا األخ لؤلب، 
لؤلب، ثم بنوا العمومة لؤلب كاألـ، ثم بنوا العمومة لؤلب، ثم بنوىم كإف سفلوا، ثم أعماـ 

 الجد، ثم بنوىم كإف سفلوا على ترتيب األعماـ، ثم مولى النعمة كىو المعتق.
ن كال يسقط بحاؿ، كصرح بذلك في قاؿ محمد: األب أقرب العصبة بعد االبن كابن االب

)الفتح( كفيو: ))قاؿ المازرم: مراتب العصبة البنوة، ثم األبوة، ثم الجدكدة، فاالبن أقول من 
األب كإف فرض لو معو السدس، كىو أكلى من األخوة كبنيهم، ألنهم ينتسبوف بالمشاركة في 

ينتسبوف فيسقطوف مع كجوده، األبوة كالجدكدة، كاألب أكلى من األخوة كمن الجد، ألنهم بو 
كالجد أكلى من بنى األخوة، ألنو كاألب معهم كمن العمومة ألنهم بو ينتسبوف، كاألخوة كبنيهم 

أكلى من العمومة كبنيهم، ألف تعصيب األخوة باألبوة كالعمومة بالجدكدة، ىذا ترتيبهم كىم 
ع بنيهم، فإف تساككا في يختلفوف في القرب، فاألقرب أكلى كاألخوة مع بنيهم، كالعمومة م

الطبقة كالقرب، كألحدىما زيادة كالشقيق مع األخ ألب قدـ، ككذا الحاؿ في بنيهم كفي 
 العمومة كبنيهم(( ػ انتهى .

كلفظ )البحر(: ))كالعصبة من الرجاؿ االبن كإف نزؿ، ثم األب، ثم ما عبل، ثم األخوة ألب 
ـ كذلك، ثم بنوىم كذلك كإف بعدكا، كال كأـ، ثم األخوة ألب، ثم بنوىم كذلك، ثم األعما

 خبلؼ في ذلك((. انتهى.
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كالحديث يدؿ على ترتيب العصبة المذكورين في الميراث جهة كقربان كقوة، مع اجتماع الكل 
أك البعض إجماعان ال في التعصيب فبل ترتيب فيو، لداللة ما سيأتي إال في األب كالجد كإف 

ما عدـ كجود من قبلهما فبل يرث من بعد، ثم مع كجود من قبلها عبل، فشرط ثبوت تعصيبه
بالتعصيب غالبان، كأما بالتسهيم فيرث األب أك الجد كإف ارتفع مع من قبلهما السدس، لما 

 سيأتي.
كقلنا: ))غالبان(( احترازان من مسألة الجد مع األخ ألبوين أك ألب فأكثر إذا اجتمعا فالمقاسمة 

 مقاسمة، كسيأتي الكبلـ على ذلك في )باب الجد(.ككل على أصلو في ال
كفي )المنار(: أما الترتيب فمجمع عليو، كأما أنو على جهة التعصيب ففيو خبلؼ، اإلمامية 

فإنهم ال يورثوف بالتعصيب بل بالقرابة كال يورثوف األبعد مع األقرب، بل إف لم يكن األقرب ذا 
أخذ الماؿ بو كبالرد فالبنت تستوعب الماؿ دكف سهم أخذ الماؿ بالقرابة، كإف كاف ذا سهم 

ابن االبن، ككذلك األخت ألبوين أك ألب تستوعبو دكف العم، ككذلك األـ تأخذه بالفرض كالرد 
 دكف األخوة.

كيجعلوف القرابة عامة لما كاف من جهة األب كمن جهة األـ، فإذا اجتمع عم أك أعماـ مع خاؿ 
ب كاألخواؿ ميراث األـ، كنزؿ كل منزلة من يقرب منو، أك أخواؿ أخذ األعماـ ميراث األ

ككذلك بياف القرابات كدخل ميراث ذكم األرحاـ عندىم فيما ذكر، كلم يفرقوا بين القرابات ػ 
 انتهى.
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كسيأتي الرد عليهم، كإال فقد سبقهم اإلجماع على انقساـ قرابة النسب القريبة إلى الثبلثة 
العصبة، كال خبلؼ بين العلماء فيما ذكرنا أنو ال يرث من بعد ثم مع كجود المذكورة التي منها 

من قبلها، إال في مسألة ابن األخ ألبوين مع األخ ألب كابن العم ألبوين مع العم ألب فسيأتي 
فيهما إطبلقاف كتفصيل، كدؿ أيضان على أف الدرجة الثانية ال ترث ما ىو لؤلكلى إال عند عدمها 

 باإلجماع.
ؿ المحقق الجبلؿ في )ضوء النهار(: كأما اإلجماع على أخذ الدرجة الثانية في القرب ما ىو قا

لؤلكلى عند عدمها فليس إرث شيء من الدرج بالقياس على شيء منها، بل إرث الجميع 
: }كىأيٍكليوا األىٍرحىاـً بػىٍعضيهيٍم أىٍكلىى بًبػىٍعضو {]األنفاؿ: مانعةن  [ كإنما جعلت الدرجة القربى75بعمـو

عند كجودىا للبعدل، فإذا زاؿ المانع فالمقتضى باؽ بخبلؼ المانعية فبل عمـو لدليلها الثابت 
 في البعض ػ انتهى.



قاؿ في )المنحة(: أراد بياف الفرؽ بين المانع كالمقتضى، كىو أف المقتضى ثبت فيو دليل عاـ 
الثابت أدلة خاصة إلثبات  دخلت تحتو أفراده، بخبلؼ المانع فإنو لم يثبت بدليل عاـ، بل

موانع خاصة، كلكنو يرد على الشارح أنو من نفاة العمـو في األصوؿ فبل يتم لو إثباتو في 
 الفركع ػ انتهى.

كدؿ ػ أيضان ػ على أف عصبة النسب منحصرة في الذكور المذكورين في الخبر، كمن تناسل منهم 
 من الذكور.

هة البنوة كإف سفلت كىم الفركع، كمن جهة األبوة كعلى ثبوتها من أربع جهات المتوفى من ج
 كإف علت كىم األصوؿ، كمن جهة األخوة كىم الحاشية القريبة.

(1/206) 

 

كفيها أصوؿ كفركع، فإف كانوا ألبوين أك ألب فهم األصوؿ، كبنيهم كإف بعدكا فهم الفركع، 
كإف كانوا األبوين أك ألب كمن جهة األعماـ كىم الحاشية البعيدة، كفيها أصوؿ كفركع. أيضان 

فهم األصوؿ، كبنيهم كإف بعدكا فهم الفركع، مهما حفظت الدرج، كىو المختار، كال خبلؼ 
 في ذلك.

كما قيل من التحديد في البعد إلى ثبلث درج أك خمس أك سبع أك عشر فغير سديد، لعدـ 
كال يمكن الخركج من الدليل على أحدىا، كلمخالفتها إطبلؽ ظاىر األدلة التي يجب اتباعها، 

عهدة العمل بها إال مع حفظ الدرج، ككل الجهات المذكورة منحصرة في خمس مراتب سيأتي 
بيانها، كما دؿ عليو الخبر ىو القسم األكؿ من النسب على ترتيب )المجموع( كتبعو )الجامع 

 ي مؤلفاتهم.الكافي( كالشيخ الفضل العصيفرم في )المفتاح( كسائر مؤلفاتو، كأكثر الفرضيين ف
كقد اختلف علماء األمصار في مؤلفاتهم في تقديم العصبات على ذكم السهاـ، أك ذكم 

السهاـ على العصبات، ذىب إلى األكؿ أكثر من ذكرنا، كأكثر كتب السنة كغيرىم من 
 الفرضيين كصاحب )الدرر( ك)الوسيط( في مؤلفاتهم ذىبوا إلى الثاني.

ـى في الذكر، كىي كاحتج كل فريق بمزايا في كل منه ما تدؿ على قوة من ىي فيو كشرفو بأف تػىقىدَّ
مبسوطة في مطوالت ىذا الفن، كالخبلؼ بينهم بشأف التقديم في المؤلفات، كأما عند تمييز 
المياريث فيقدـ ذكك السهاـ إجماعان، ألف ميراث العصبة إنما ىو للباقي، كال يعرؼ ذلك إال 

 م السهاـ لفركضهم.بعد معرفة الفرائض، كاستيفاء ذك 
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كالعصبة ككذا التعصيب مصدر عصب يعصب عصبةن كتعصيبان فهو عاصب، كإذا أطلق العاصب 
فالمراد بو العاصب بنفسو، كىم لغة: قرابة الرجل ألبيو، كفي )القاموس(: ))كل من لم يكن لو 

كعصبة الرجل  فريضة مسماة فهو عصبة إف بقي لو شيء بعد الفرض أخذ(( كفي )المختار(:
بنوه كقرابتو ألبيو سموا بذلك، ألنهم عصبوا بو بالتخفيف أحاطوا بو، فاألب طرؼ كاالبن 

 طرؼ، كالعم جانب، كاألخ جانب.
كقيل: سموا بذلك ألنهم يعصبونو كيعتصب بهم ػ أم يحيطوف بو كيشتد بهم ػ كقيل: سموا 

جوانبو، كقيل: إلحاطتهم بالماؿ، بذلك إلحاطتهم بالميت كالعصابة المحيطة بالرأس من جميع 
 أك بما بقي منو بعد فرائض ذكم السهاـ.

كقيل: لًتػيقىوَّل بعضهم ببعض من العصب ػ بسكوف الصاد المهملة ػ كىو المنع كالشدة كاإلحاطة 
لقتاؿ كحماية، كىم القرابة من النسب الذكور الذين يدلوف بالذكور، فلهذا اختص الذكور بهذا 

ما قالو أئمة اللغة، كىو جمع عاصب مثل كفرة جمع كافر، كىي اسم جمع،  اإلسم، ىذا معنى
قالو ابن الصبلح كمن كافقو، كفي )فتح البارم( ك)الخالدم(: أنها اسم جنس، كعليو أكثر 

الناس تقع على المفرد كالجماعة، كفي )المصباح(: كقد استعمل الفقهاء العصبة في الواحد إذا 
مقاـ الجماعة في إحراز جميع الماؿ، كفي )لساف الفرضيين( كذكره لم يكن غيره، ألنو قائم 

الحافظ ابن حجر في )الفتح(: ))كل ذكر يدلي بنفسو بالقرابة ليس بينو كبين الميت أنثى(( 
قالو النوكم، قاؿ ابن فارس: كالعصبة من الرجاؿ نحو العشرة، كقاؿ أبو زيد: العشرة إلى نحو 

 األربعين.
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تقرر من كبلـ أئمة اللغة، أف المراد بالعصبة القرابة، كذكر في )فتح البارم( اختبلؼ  ىذا كقد
العلماء في القرابة: ))فقاؿ أبو حنيفة: القرابة كل ذم رحم محـر من قبل األب أك األـ، كلكن 
يبدأ بقرابة األب قبل األـ، كقاؿ أبو يوسف، كمحمد: من جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب 

 من غير تفصيل.أك أـ 
زاد زفر: كيقدـ من قرب، كىو ركاية عن أبي حنيفة، كقالت الشافعية: القريب من اجتمع في 
النسب، سواء قرب أك بعد، مسلمان كاف أك كافران، غنيان أك فقيران، ذكران أك أنثى، كارثان أك غير 

.  كارث، محرمان أك غير محـر
ج الكافر، كفي ركاية عنو: القرابة: كل من جمعو كقاؿ أحمد في القرابة كالشافعي، إال أنو أخر 

 كالمورث األب الرابع، كقاؿ مالك: يختص بالعصبة، سواء كاف يرثو أك ال(( ػ انتهى مختصران .



كذكره مختصران في )نيل األكطار( في الوقف، كفي )البحر(: عن مالك، أف ذلك يختص 
زىار(: أف القرابة كاألقارب لمن كلده بالوارث، كعند الهادكية، كذكره اإلماـ المهدم في )األ

 جٌدا أبويو ما تناسلوا، كىو أحد ركايتي الشافعي، قاؿ شيخ اإلسبلـ الشوكاني:
))كاحتجوا بأف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم جعل سهم ذكم القربى لبني ىاشم، كىاشم جد 

ؿ على خبلؼ المدعي أبيو عبد اهلل، كىذا ظاىر في جد األب، كأما جد األـ فبل، بل ىو يد
 من ىذه الحيثية، إذ لم يصرؼ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم إلى من ينتسب إلى جد أمو.
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كأجاب صاحب )شرح األثمار( أف خركج من ينتسب إلى جد األـ ىنا مخصوص من عمـو 
اآلية، كالعمـو يصح تخصيصو فبل يلـز إذ خص ىا ىنا أف يخرجوا حيث لم يخص، كقد 
استدؿ أيضان على خركج من ينتسب إلى جد األـ بأنهم ليسوا بقرابة، ألف القرابة العشيرة 

كالعصبة، كليس من كاف من قبل األـ بعصبة كال عشيرة، كإف كانوا أرحامان كأصهاران..(( كسيأتي 
 تماـ الكبلـ في )الوصايا( ػ إف شاء اهلل ػ.

مسألة من المواريث سيأتي ذكرىا في  كالشرع جعل األنثى عصبة في مسألة اإلعتاؽ، كفي
الحديث الثالث من ىذا، فقلنا بمقتضاه في مورد النص، كقلنا في غيره: ال تكوف المرأة عصبة 

 ال لغةن كال شرعان، كللعصبة في االصطبلح حدكد كثيرة غالبها مدخولة.
جزءان منو كأحسن ما قيل في حدىا المناسب للغة كل من كرث بنفسو الماؿ من أىل النسب أك 

 غير مقدر.
كاألصل في ثبوت ميراث عمـو العصبة من األكالد قولو تعالى: }ييوًصيكيمي اللَّوي ًفي أىٍكالىدًكيٍم { 

[ أجمل تعالى في الوصية لؤلكالد، ثم فصلو بقولو: }لًلذَّكىًر{ أم منهم }ًمٍثلي حىظّْ 11]النساء:
ٍيًن{، كىذه جملة مستأنفو جيء بها لتبيين  الوصية كتفسيرىا. األينثػىيػى
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ككجو الداللة لما ىنا من اآلية أف فائدة تعصيب االبن ألختيو من الميت إذا اجتمعتا معو فلو 
النصف كلهما النصف، كإف كاف معو كاحدة فلها الثلث كلو الثلثاف، أف العاصب إذا انفرد حاز 

ارة إلى بياف فضلو، كالتنبيو الماؿ كلو، كتخصيص الذكر بالتنصيص على حظو، ألف القصد اإلش
على أف التضعيف كاؼ في التفضيل فبل يحرمن بالكلية، كقد اشتركا في الجهة، كلبياف مصير 



 إناث البنات مع الذكر عصبة فإف انفرد الولد حاز الماؿ.
كىذه اآلية شركع في تفصيل أحكاـ المواريث المجملة في قولو تعالى: }لًلرّْجىاًؿ نىًصيبه ..{ 

[ اآلية، كبدأ باألكالد ألنهم أقرب الورثة إلى الميت، كأكثر بقاءان بعد المورث، 7اء:]النس
كمعنى الوصية من اهلل أمر أك فرض ػ أم يأمركم اهلل كيفرض عليكم ػ لداللة قولو تعالى: }كىالى 

ـى اللَّوي ًإالَّ بًاٍلحىقّْ ذىًلكيٍم كىصَّاكيٍم ًبوً  [ كىذا من الفرض 151{ ]األنعاـ:تػىٍقتػيليوا النػٍَّفسى الًَّتي حىرَّ
المحتم علينا، كلفظ الولد شامل للذكر كاألنثى كالمثنى كالمجموع من األكالد كأكالد البنين كإف 

 سفلوا.
ـى{ قولو تعالى: }كىاتػَّبػىٍعتي ًملَّةى آبىاًئي ًإبٍػرىاًىيمى كىًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى {  كلداللة قولو تعالى: }يىابىًني آدى

 إلى غير ذلك.[ 38]يوسف:
كلئلجماع ذكره الحافظ ابن حجر كغيره، أف بنى البنين يقوموف مقاـ البنين عند عدمهم، الذكور 

 مقاـ الذكور كاإلناث مقاـ اإلناث.
قاؿ في )المنار(: فكما أف ابن االبن ابن حكم الدرجة السفلى حكم العليا ال تفاكت إال 

 بفضيلة القرب مع االجتماع ػ انتهى.

(1/211) 

 

 كسيأتي تماـ الكبلـ في الحديث الخامس من ىذا كفي )باب الجد( ػ إف شاء اهلل ػ.
كاألصل في ثبوت ميراث عمـو العصبة من األخوة قولو تعالى: }كىىيوى يىرًثػيهىا ًإٍف لىٍم يىكيٍن لىهىا كىلىده 

ةن رًجىاالن كىًنسىاءن فىًللذَّكىًر مً  ٍيًن{ ]النساء:{ إلى قولو تعالى: }كىًإٍف كىانيوا ًإٍخوى [ 176ٍثلي حىظّْ األينثػىيػى
كفي ىاتين اآليتين داللة على أف اإلناث المذكورات ينقلبن عصبة مع إخوتهن من الميت، كعلى 
ثبوت تعصيب الذكر ألختو من الميت، كلما سنذكر في العصبة من النساء، كمن السنة حديث 

د الطبراني كغيره، كاآلتي ذكرىما بنتي سعد بن الربيع، كحديث عكرمة من طريق ابن جريج عن
 في الحديث اآلتي ػ إف شاء اهلل ػ.

كالحجة على ثبوت ميراث ذم النسبين كسقوط ذك النسب من األخوة، ما في )مجمع الزكائد( 
عن علي عليو السبلـ عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، أنو قاؿ: ))يرث الرجل أخاه ألبيو 

 ه أبو يعلى، كال أعرؼ معناه.كأمو دكف أخوتو ألبيو(( ركا
كفيو الحارث ضعيف كقد كثق، كذكره في )كنز العماؿ( من طريق الحارث، عن علي قاؿ: 

))قضى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أف الرجل يرث أخاه ألبيو كأمو دكف أخوتو ألبيو(( 
 صلى اهلل عليو ركاه أبو الشيخ، كلفظ )التلخيص(: حديث علي عليو السبلـ: أف رسوؿ اهلل



كآلو كسلم، قاؿ: ))أعياف بنى األـ يتوارثوف دكف بنى العبلت يرث الرجل أخاه ألبيو كأمو دكف 
 أخيو ألبيو(( الترمذم، كابن ماجة، كالحاكم من حديث الحارث عن علي، كالحارث فيو ضعف.

 ئض.كقد قاؿ الترمذم: ال يعرؼ إال من حديثو، لكن العمل عليو ككاف عالمان بالفرا
 كقد قاؿ النسائي: ال بأس بو.
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قاؿ الحاكم: قد صح الفتول بو عن زيد بن ثابت، قاؿ: كأعياف بنى األـ يتوارثوف دكف بني 
 العبلت ػ انتهى.

كذكره في )تخريج الفرائض(: قاؿ حسنو الترمذم، كقاؿ: إف اإلجماع على العمل بو، كنقل 
ره في )جامع األصوؿ( من حديث علي، قاؿ: قضى اإلجماع عليو ابن عبد البر كغيره، كذك

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أف أعياف بنى األـ..(( كذكر الخبر بلفظو، كأخرجو 
الدار قطني، كذكره في )الجامع الكافي( بلفظ: قاؿ محمد: أعياف بني األـ ىم األخوة ألب 

 كأـ، كبنوا العبلت ىم األخوة ألب.
 عليو كآلو كسلم: ))األخوة من األـ أكلى بالميراث من األخوة ألب ال يرث كقد قاؿ صلى اهلل

 أخ ألب مع أخ ألب كأـ(( ػ انتهى.
كيؤيد ما ذكرنا اإلجماع على أنو ال يرث من ينتسب بنسب مع كجود من ينتسب بنسبين، 

هة كسواء في ذلك األخوة كبنيهم كإف بعدكا مهما استوكا في الدرج نسبة إلى الميت من ج
 كاحدة كسلموا من الموانع الوصفية كالشخصية، كستأتي أدلة )المجموع( على ذلك كشواىدىا.
كيدؿ على توريث عمـو ما في الباب من األخوة كبنيهم كاألعماـ كبنيهم كاألجداد، كأنهم في 
الميراث على الترتيب المذكور باعتبار القرب، ما ذكره في )كنز العماؿ( من طريق الحارث، 

لي عليو السبلـ، عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إذا كانت العصبة من قبل عن ع
 أبيهم كأمهم كاحدة ككاف فيهم من ىو أقرب كاف ىو أقرب بالميراث، ذكره أبو الشيخ.
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كىذا الخبر كما أدل معناه ال يتأتى اإلحتجاج بو إال فيما ذكرنا، ألنهم الذين يتأتى في جهاتهم 
القرب كالبعد كاالنتساب بنسبين كبنسب كاحد، كيؤيد ذلك اإلجماع السالف ذكره، كسيأتي ػ 

إف شاء اهلل ػ في الحديث التاسع من ىذا الخبر ثبوت كراثة ابن العم، سواء كاف ألبوين أك 



[ اآلية، 7ألب، كمن ذلك ما ذكره الزمخشرم في قولو تعالى: }لًلرّْجىاًؿ نىًصيبه ..{]النساء:
و أف أكس بن الصامت األنصارم ترؾ امرأتو أـ كحة كثبلث بنات، فزكل ابنا عمو سويد كفي

[ اآلية، 11كعرفطة، أك قتادة كعرفجة.. إلى أف قاؿ: فأنزؿ اهلل: }ييوًصيكيمي اللَّوي ..{ ]النساء:
 فأعطى صلى اهلل عليو كآلو كسلم أـ كحة الثمن، كالبنات الثلثين، كالباقي البن العم، كسيأتي

بتمامو مع عبارة الخطيب، كما في ))الفتوحات الربانية(( ككبلـ ))االنتصاؼ(( كالواحدم 
كالكلبي كمقاتل كأشباىهم في شواىد الثلثين للبنتين، فأكثر في الحديث اآلتي ػ إف شاء اهلل ػ 

 [ قريبان ػ إف شاء اهلل ػ.7كفي الكبلـ على قولو تعالى: }لًلرّْجىاًؿ نىًصيبه ..{ ]النساء:
كيدؿ على توريث عمـو ما في الباب من العصبة المذكورين من الكتاب قولو تعالى: }كىًلكيلٍّ 

اًف كىاألىقػٍرىبيوفى { ]النساء:  [.133جىعىٍلنىا مىوىاًليى ًممَّا تػىرىؾى اٍلوىاًلدى
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رثة ػ قاؿ في ))الفتوحات الربانية((: أم لكل من مات من الرجاؿ كالنساء جعلنا موالي ػ أم ك 
يعطوف تركتو إرثان فبل حق للحليف فيها، ألنو ليس من العصبة، كعبارة الخازف كلكل من الرجاؿ 

كالنساء جعلنا موالي، يعني كرثة من بني عم كأخوة كسائر العصبات مما ترؾ يعني يرثوف مما 
كل جعلنا ترؾ الوالداف كاألقربوف، فعلى ىذا الوالداف كاألقربوف ىم المورثوف، كقيل: معناه كل

موالي ػ أم كرثة مما ترؾ ػ كتكوف ما بمعنى )من( يعني تركهم الميت، ثم فسر الموالي فقاؿ: 
الوالداف كاألقربوف، فعلى ىذا الوالداف كاألقربوف ىم الوارثوف، كالمعنى كلكل شخص جعلنا 

 كرثة ممن تركهم، كىم كالده كأقرباؤه.
 انتهى.كالقوؿ األكؿ أصح، ألنو مركم عن ابن عباس ػ 

كعبارة ))الجبللين((: ))}كلكل{ من الرجاؿ كالنساء }جعلنا موالي{ عصبة يعطوف }مما ترؾ 
 الوالداف كاألقربوف{ لهم من الماؿ(( ػ انتهى .
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كأشار في ))الكشاؼ(( إلى ذلك، كمن السنة مع الداللة أنهم في الميراث على الترتيب 
ابن عباس عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، قاؿ:  المذكور مع االجتماع كمع عدمو، حديث

))ألحقوا الفرائض بأىلها ، فما بقي فهو ألكلى رجل ذكر(( أخرجو البخارم، كفي ركاية 
الكشمني: ))فؤلكلى رجل ذكر(( كأخرجو مسلم، كاإلماـ أحمد بن حنبل، كالبيهقي، كالدار 



تقى األخبار( بلفظو، كقاؿ متفق عليو، كفي قطني، كالترمذم، كأبو يعلى، كالبزار، كذكره في )من
)عمدة األحكاـ( كلهم من طريق ابن عباس موصوالن، كذكره في )التلخيص( كنسبو في تخريج 

الفرائض إلى الجماعة إال ابن ماجة، كأخرجو البيهقي ػ أيضان ػ كفي )عمدة األحكاـ( ػ أيضان ػ من 
و كآلو كسلم: ))أقسموا الماؿ بين أىل طريق ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل علي

الفرائض على كتاب اهلل ، فما تركت الفرائض فؤلكلى رجل ذكر(( كأخرج مسلم أيضان، كأبو 
داكد، كالترمذم، كابن ماجة من طريق عبد الرزاؽ، عن معمر، عن أبيو، عن ابن عباس مرفوعان، 

(( كركاه عبد اهلل بن المبارؾ، بلفظ: ))اقسم الماؿ(( كساؽ الخبر بلفظو من دكف لفظ ))رجل
 عن معمر كالثورم جميعان، مرسبلن عند الطحاكم.

قاؿ ابن حجر في حديث: ))ألحقوا الفرائض((: ))قيل: تفرد كىيب بوصلو، كركاه الثورم عن 
 ابن طاككس، كلم يذكر ابن عباس بل أرسلو.

عند صاحبي أبي حنيفة  أخرجو النسائي، كالطحاكم، كأشار النسائي إلى ترجيح اإلرساؿ، كرجح
الموصوؿ لمتابعة ركح بن القاسم كىيبان عندىما، كيحيى بن أيوب عند مسلم، كزياد بن سعد 

 عند الدار قطني.
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كاختلف على معمر، فركاه عبد الرزاؽ موصوالن، أخرجو مسلم، كأبو داكد، كابن ماجة، كركاه 
مرسبلن، أخرجو الطحاكم، كيحتمل أف يكوف عبد اهلل بن المبارؾ، عن معمر كالثورم جميعان 

حمل ركاية معمر على ركاية الثورم، كإنما صححاه ألف الثورم كإف كاف أحفظ منهم، لكن 
العدد الكثير يقاكمو، كإذا تعارض الوصل كاإلرساؿ كلم يرجح أحد الطرفين قدـ الوصل ػ كاهلل 

 أعلم(( ػ انتهى .
 كسيأتي كأىلها سيأتي اثناف كعشركف شخصان.كالمراد بالفرائض الست السالف ذكرىا، 

كالحجة في توريث من ذكرنا في قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))فما بقى(( كما أدل معناىا 
إذ ىي الناطقة بميراث العصبة للباقي بعد فركض من في المسألة من ذكم سهاـ النسب أك 

العصبة قولو صلى اهلل عليو كآلو  السبب أك معان ال لدليل على مصير ىذه البقية لؤلقرب من
كسلم: ))فؤلكلى رجل ذكر(( كلفظ: أكلى بفتح الهمزة كالبلـ بينهما كاك ساكنة، أفعل تفضيل 

من الولي بسكوف البلـ كىو القرب، أم لمن يكوف أقرب في النسب إلى المورث كليس المراد 
 ىنا األحق.

بي ماىاف في )مسلم(: ))فهو ألدنى(( كقد حكى القاضي عياض: أف في ركاية ابن الحذا، عن أ



 بداؿ كنوف، كىو بمعنى األقرب، قاؿ الخطابي: المعنى أقرب رجل من العصبة.
كقاؿ ابن بطاؿ: المراد بأكلى رجل، أف الرجل من العصبة بعد أىل الفرائض إذا كاف فيهم من 

من يدلي باآلباء ىو أقرب إلى الميت استحق دكف من ىو أبعد، فإف استوكا اشتركوا، كلم يقصد 
 كاألمهات مثبلن، ألنو ليس فيهم من ىو أكلى من غيره إذا استوكا في المنزلة ػ انتهى.
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كفي )مجمع البحار(: أم أدنى كأقرب في النسب إلى المورث كليس المراد أحق، ألنو ال يدرم 
 من ىو أحق ممن ليس بأحق فبل يستفاد منو بياف الحكم.

فذكر صفة األكلى، كفيو معنى التأكيد كما في قولو تعالى: }ًإلىهىٍيًن اثٍػنػىٍيًن {  قاؿ في )المصباح(:
 [.51]النحل:

قولو: ))رجل ذكر((: قاؿ ابن حجر كغيره: ))ىكذا في جميع الركايات، ككقع في كتب الفقهاء  
 كصاحب )النهاية( كتلميذه الغزالي: فؤلكلى عصبة ذكر، كفي ركاية: فؤلكلى عصبة رجل.

ابن الجوزم، كالمنذرم: كىذه اللفظة ليست محفوظة، كقاؿ ابن الصبلح: فيها بعد عن قاؿ 
الصحة من حيث اللغة، فضبلن عن الركاية فإف العصبة في اللغة اسم للجمع ال للواحد كذا قاؿ، 

كالذم يظهر أنو اسم جنس، كيدؿ عليو ما كقع في بعض طرؽ حديث أبي ىريرة الذم في 
 و عصبتو من كانوا(( ػ انتهى .الباب قبلو: ))فليرث

قلت: كأخرجو الخمسة إال النسائي من طريق بريدة مرفوعان، كمسلم من طريق عبد الرحمن بن 
 أبي عميرة، كلمسلم ػ أيضان ػ من طريق األعرج عن أبي ىريرة: فإلى العصبة من كاف.

تضي اشتراط قاؿ ابن دقيق العيد: ))كقد استشكل بأف األخوات عصبات البنات كالحديث يق
 الذكورة في العصبة المستحقة للباقي بعد الفركض.

، كقد اختلف ىل لو عمـو كعلى التنزؿ فيخص بالخبر الداؿ  كالجواب: أنو من طريق المفهـو
 على أف األخوات عصبات البنات .

قاؿ القرطبي: كأما تسمية الفقهاء األخت مع البنت عصبة فعلى سبيل التجوز، ألنها لما كانت 
 ىذه المسألة تأخذ ما فضل عن البنت أشبهت العاصب.في 
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كسيأتي تماـ الكبلـ في الحديث الثالث من ىذا، كذكر الحافظ ابن حجر في )الفتح( ما 
اسشكلو المازرم في التعبير بذكر بعد التعبير برجل، كساؽ في ذكر األقواؿ.. إلى أف قاؿ: إف  

 ذم ارتضاه منها كبلـ السهيلي.كل األقواؿ لم ينحل بها اإلشكاؿ، كال
قاؿ: إف ىذا الحديث أصل في الفرائض كفيو إشكاؿ، كقد تلقاه الناس، كأكثرىم على كجو ال 

تصح إضافتو إلى من أكتي جوامع الكلم.. إلى أف قاؿ: إف ذكر صفة ألكلى ال لرجل، قاؿ: 
السهاـ، كلو كاف  كالحديث إنما سيق لبياف من يستحق الميراث من القرابة بعد أصحاب ذكم 

كما زعموا لم يكن فيو تفرقو بين قرابة األب كقرابة األـ، فإذا ثبت ىذا فقولو: ))أكلى رجل 
ذكر(( يريد القريب في النسب الذم قرابتو من قبل رجل كصلب ال من قبل بطن كرحم، 
عن فاألكلى ىنا ىو كلي البيت، فهو مضاؼ إليو في المعنى دكف اللفظ.. إلى أف قاؿ: فعبر 

الصلب، بقولو: ))أكلى رجل(( ألف الصلب ال يكوف إال رجبلن، فأفاد بقولو ألكلى رجل نفي 
الميراث عن األكلى الذم ىو من قبل األـ كالخاؿ، كأفاد بقولو ذكر، نفي الميراث عن النساء، 

 كإف كن من المدليين إلى الميت من قبل صلب، ألنهن إناث.
 قاؿ: كسبب اإلشكاؿ من كجهين:

ما: أنو لما كاف مخفوظان ظن نعتان لرجل كلو كاف مرفوعان لم يشكل كما يقاؿ فوارثو أكلى أحدى
 رجل ذكر.
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كالثاني: أنو جاء بلفظ أفعل، كىذا الوزف لو أريد بو التفضيل كاف بعض ما يضاؼ إليو كفبلف 
لرجاؿ كليس كذلك، أعلم إنساف، فمعناه أعلم الناس، فتوىم أف المراد بقولو: أكلى رجل أكلى ا

كإنما ىو أكلى الميت بإضافة النسب، كأكلى صلب بإضافتو كما تقوؿ ىو أخوؾ أخو الرخاء ال 
 أخو الببلء.

قاؿ: فاألكلى في الحديث كالولي، فإف قيل: كيف يضاؼ للواحد كليس بجزء منو، فالجواب: 
ولو صلى اهلل عليو إذا كاف معناه األقرب في النسب جازت إضافتو كإف لم يكن جزاء منو كق

كآلو كسلم في البر: ))بر أمك، ثم أباؾ، ثم أدناؾ ((، قاؿ: كعلى ىذا فيكوف في ىذا الكبلـ 
 الموجز من المتانة ككثرة المعاني ما ليس في غيره، فالحمد هلل الذم كفق كأعاف ػ انتهى .

بقية الميراث  كالخبر مبني على كجود عصبة من الرجاؿ، فإذا لم يوجد عصبة من الرجاؿ أعطى
من ال فرض لو من النساء كما يأتي في بنت كبنت ابن كأخت، كما حكاه في )الفتح( ك )نيل 



األكطار( ك )أصوؿ األحكاـ( عن ابن التين، من أف المراد بو العمة مع العم، كبنت األخ مع ابن 
 األخ، كبنت العم مع ابن العم.
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في لفظة ذكر في الخبر مع رجل، ككبلمو صلى اهلل فالظاىر عدـ صحة ذلك، لعدـ الفائدة 
عليو كآلو كسلم أجل من أف يشتمل على حشو ال فائدة فيو، كال يتعلق بو حكم، لقولو تعالى: 

[ ألنهن من ذكم األرحاـ بإجماع من كرثهم كمن منع، 3}كىمىا يػىٍنًطقي عىًن اٍلهىوىل {]النجم:
أنهم ال يرثوف إال بعد عدـ العصبات كذكم  كستعرؼ في )باب ذكم األرحاـ( عند من كرثهم

السهاـ، كالخبر ناطق بذكم السهاـ كالعصبة، كإال فلفظ: ))ذكر(( في الخبر يحجهم، لداللتو 
على ثبوت الوراثة ألقرب العصبات إذا اجتمعوا، كاختلفت درجاتهم كلسن من العصبات حتى 

إلجماع على أف الذم يبقى بعد يقاؿ: إف ذكره احتراز عنهن، كفي األدلة على ما ذكرنا ا
 الفركض للعصبة يقدـ األقرب فاألقرب فبل يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب.

ذكره النوكم، كال خبلؼ في ذلك إال ما شذ كقد سبقو اإلجماع، كفي )فتح البارم(: 
))كالعصبة كل ذكر يدلي بنفسو بالقرابة ليس بينو كبين الميت أنثى، فمتى انفرد أخذ جميع 

ؿ كإف كاف معو من ذكم الفركض غير مستغرقين أخذ ما بقي، كإف كاف مع مستغرقين فبل الما
 شيء لو(( ػ انتهى.

ككذا مع العوؿ، ألف المسألة ال تعوؿ بعصبة إال االبن كإف نزؿ فبل يسقط بحاؿ، كال يتصور 
أحد معو استكماؿ كال عوؿ لما سيأتي، نعم منطوؽ الخبر شامل لتعداد العاصب بنفسو، كىو 

ـى بلفظ: فإلى العصبة من كانوا،  أقساـ العصبة كأنواعها الداؿ عليها ما في لفظ ركاية من تػىقىدَّ
كفي ركاية: فإلى العصبة من كاف من اإلشارة.. إلى أف العصبة تتناكؿ أنواع المنتسبين إلى 

 الميت بالنفس، أك بالغير، أك مع الغير.
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داللة الخبر أف لهم في الوارثة بها خمس مراتب سيأتي  فاألكؿ العاصب بنفسو قد سبق في
 ذكرىا، كفي كل مرتبة مراتب سنبين حكم كراثة من فيها.

األكلى: قولو: ))االبن أدنى العصبة، ثم ابن االبن كإف نزؿ مهما حفظت الدرج((، كلفظ 
في( أقرب )الفتح( ك ))المحلى((: ))أقرب العصبات البنوف، ثم بنوىم..(( كفي )الجامع الكا



 العصبات االبن ثم ابن االبن كاف سفل كال خبلؼ في ذلك.
كفركع الميت المسماة بدرجة البنوة، كإنما قدمت ىذه الدرجة على درجة األبوة مع اشتراؾ 

الجميع باألكلى إلى الميت بأنفسهما كإدالء سائر العصبات بهما، لقولو تعالى: }ييوًصيكيمي اللَّوي 
 [ فبدأ بالبنوة، كالعرب تبدأ باألىم فاألىم.11.{ ]النساء:ًفي أىٍكالىدًكيٍم ..

كالوجو في ذلك: أف تعلق اإلنساف بولده أشد التعلقات بخبلؼ أبيو، كألف األب كالجد كإف 
عبل يزكؿ منهما التعصيب مع االبن أك ابن االبن كإف نزؿ كيعود الموجود منهما مع البنين ذا 

هيمىا السُّديسي ًممَّا تػىرىؾى ًإٍف كىافى لىوي كىلىده..{  سهم، لقولو تعالى: }كىألىبػىوىٍيوً  ًلكيلّْ كىاًحدو ًمنػٍ
 [ كسيأتي الكبلـ على ذلك في الحديث األكؿ في )باب الجد(.11]النساء:

كلفظ: األكالد في اآلية كإف كاف عامان فهو مخصوص بالسنة، بصور منها: إف العبد من األكالد 
لمخالف في الملة، كالمرتد كغير ذلك، ككذلك لفظ الولد في ال يرث، كمنها القاتل، ككذا ا

 أدلة الباب يخص منها ما ذكرنا.
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كأدنى ىذه الدرجة االبن ػ أم أقربهم إلى الميت إجماعان ػ كقدـ االبن على من دكنو ممن في 
صيب ما لو درجة البنوة من العصبة النتسابو بنفسو إلى الميت فليس لمن بعده من القوة في التع

من القوة، ككذلك حكم من بعده ممن ىو أسفل منو لمنطوؽ الخبر، كصرح بو في )البحر( 
ك)فتح البارم( كالنوكم ك )المنهاج الجلي( ك)الجامع الكافي( كالخالدم كالعصيفرم في 

مؤلفاتو ك)الوسيط(، كسائر كتب الفرائض، ككتب الحديث كشركحها، كال خبلؼ في ذلك، تم 
ىذه الدرجة حالة انفراد عن أبوم الميت كعن ذكم سهاـ السبب كحالة اجتماع للموجود في 

 لهم أك مع أحدىم، أما األكلى فثبلث حاالت:
 )ذكور فقط، أك إناث فقط، أك معان( كسيأتي الكبلـ على كل ذلك تفصيبلن إف شاء اهلل تعالى.

ر، أك الزكج، كال يرث معو فيحوز الذكر جميع الماؿ مع االنفراد إجماعان، كيحجب الزكجة فأكث
أحد من العصبات السالف ذكرىم في قوؿ أمير المؤمنين علي، كزيد بن ثابت، كابن مسعود، 

 كابن عباس، كسائر الصحابة فمن بعدىم، إال من كاف معو من إخوتو من الميت.
كمسألتهم من مبلغ عدد رؤكسهم إف كانوا ذكوران من مبلغ عدد رؤكسهم بعد البسط إف كانت 
معهم أنثى من الميت أك أكثر للذكر مثل حظ األنثيين، لداللة قولو تعالى: }ييوًصيكيمي اللَّوي ًفي 

[ اآلية، إال األبواف أك أحدىما فيرثاف معو 11أىٍكالىدًكيٍم لًلذَّكىًر ًمٍثلي حىظّْ األينثػىيػىٍيًن { ]النساء:



هيمىا بالتسهيم كسهم كل كاحد منهما السدس، لداللة قولو تعالى: }كى  ٍيًو ًلكيلّْ كىاًحدو ًمنػٍ ألىبػىوى
 [.11السُّديسي { ]النساء:
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ككذلك الجد كإف عبل مع عدـ األب، كالجدة فأكثر مع عدـ األـ، كسهم كل منهما السدس، 
لما سيأتي في بابي )الجدات( ك )الجد( كالمسألة من مخرج من معو أك معهم من ذكم سهاـ 

 النسب أك السبب أك معان.
كلفظ )المنهاج الجلي(: كأما حيازتو للماؿ أجمع، فالدليل عليو من ثبلث كجوه، األكؿ لداللة 

 األصل.
 قلت: كداللة شواىد األصل، كما أسلفنا من األدلة.

ثانيان: أف اهلل نص أف البنت لها النصف إذا انفردت، فيجب أف يكوف لبلبن الكل، إذ حظو  
الثلثاف كلها الثلث، فإذا انفردت نزيد مع ثلثها مثل نصفو، كحظ األنثيين إذا اجتمعا، فيكوف لو 

فيتم لها نصف الماؿ فيجب أف يزاد االبن مع اإلنفراد نصف ما في يده إذا اجتمعا فيحوز 
 الماؿ.

ثالثان: أف األخ قد ثبت أنو يحوز الماؿ أجمع إذا لم يسقطو كاحد أك يحجبو أك يشاركو، فيكوف 
 ى.االبن أكلى من األخ ػ انته

كأشار إلى الثاني الزمخشرم في ))الكشاؼ(( بقولو: ))كأما حاؿ اإلنفراد فاالبن يأخذ الماؿ  
كلو(( كقرره صاحب ))اإلنتصاؼ(( كالبيضاكم، كجمهور المفسرين، كعلى ىذا فحكم االبن 

إذا انفرد مذكور في اآلية من حيث أف اهلل تعالى جعل لو مثل حظ األنثيين، فإف كانت معو 
إف كانت منفردة عنو فقد جعل لها حاؿ انفردىا النصف، فاقتضى ذلك أف للذكر عند فذاؾ، ك 

 انفراده مثلي نصيبها عند انفرادىا، كذلك الكامل ػ كاهلل أعلم. انتهى مختصران.
 كسيأتي ما يؤيد ىذا مختصران في ميراث البنتين فأكثر في الحديث اآلتي.
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الماؿ أقل من نصيب الرجاؿ، إما لنقصاف عقلهن كدينهن كالحكمة في جعل نصيب النساء من 
كما جاء في الخبر كسيأتي، أك ألف احتياجهن إلى الماؿ أقل ألف أزكجهن ينفقوف عليهن، أك 

 لكثرة الشهوة فيهن.



فقد يصير الماؿ سببا لزيادة فجورىن، كما قيل: أف الشباب كالفراغ كالجدة مفسدة، فكيف 
 عها ىذه الثبلث إال من عصم اهلل منهن.حاؿ المرأة إذا اجتمعت م

كقد حصل الترتيب في ميراث درجة البنوة متى اجتمعوا بلفظة )ثيمَّ( في صريح الخبر، كىي ىنا 
للترتيب قوة فبل يرث ابن االبن مع االبن شيئان إجماعان، كأخرج البخارم في )صحيحو( عن زيد 

 لد مع االبن (( سيأتي صدر كبلمو قريبان.بن ثابت في آخر حديث عنو بلفظ: ))كال يرث كلد الو 
قاؿ في )الفتح(: كصلو سعيد بن منصور، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيو، عن خارجة 
بن زيد، عن أبيو، كفي إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد في غاية الضعف كالترؾ عند البيهقي، 

 كضعفو النسائي، كغيره.
 يث.كقاؿ ابن حنبل: مضطرب الحد

ـى عند البيهقي عن جرير، عن  قلت: قد خرج عن النكارة كالضعف بوجود المتابع لو فيما تػىقىدَّ
المغيرة، عن أصحابو، في قوؿ زيد بن ثابت، كعلي بن أبي طالب، كابن مسعود ػ رضي اهلل 

عنهم ػ بلفظ: ))فإف ترؾ ابنان كابن ابن فليس البن االبن شيء(( كساؽ في الكبلـ عنهم.. إلى 
 أف قاؿ: كما أنو ليس البن االبن مع االبن شيء ػ انتهى.

: كال يرث بنوا االبن مع االبن الذكر شيئان، كىذا نص كبلـ النبي صلى اهلل عليو  قاؿ ابن حـز
 كآلو كسلم في قولو: ))فؤلكلى رجل ذكر(( كإجماعان متيقن ػ انتهى.
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كىو أكؿ العصبات بعد االبن ما لم تتخلل بينهم  ثم بعد االبن في الميراث قولو: )ثم ابن االبن(
 أنثى فتخرجو إلى ذكم األرحاـ، كما سيأتي ىنالك.

كلفظ )المنهاج الجلي(: ألنو من صلب من كاف يحوز الماؿ، كلقيامو مقاـ أبيو في جميع 
األحكاـ من الحجب ألحد الزكجين، كاإلسقاط لمن بعده من العصبات، كالمشاركة ألخوتو من 

 ث ذكوران كانوا.المور 
كالمسألة من مبلغ عدد رؤكسهم أك بعد البسط إف كانوا ذكوران كإناثان، كحكم األبوين كمن أدلى 
بهما من األجداد كالجدات مع عدمهما مع ابن االبن حكمهما مع االبن، فلو أكلهم الباقي بعد 

كحكمهما مع فرضهما، كالمسألة من مخرج فرضهما، كإذا كاف معو أك معهم أحد الزكجين ف
 االبن، كال يسقطو من الميراث إال من ىو أصلو كأدلى بو ػ انتهى.

كاألصل في ذلك قبل اإلجماع كقبل داللة األصل كشواىده قولو تعالى: }ييوًصيكيمي اللَّوي ًفي 
[ اآلية إذ لفظ الولد يتناكؿ كلد الولد كإف سفل ذكران كاف أك أنثى،  11أىٍكالىدًكيٍم ...{ ]النساء:



يتناكؿ كلد الصلب ذكران كاف أك أنثى عند جماىير المفسرين كجمهور الصحابة فمن بعدىم  كما
حقيقة في كلد الصلب مجازان فيمن بعده كإف سفل، فلذلك لم يرادكا في حاؿ كجود أكالد 

 الصلب، كلم يشاركوىم في سهامهم إجماعان.
أك توجد فيو أحد العلل  كإنما يستحقوف ذلك في أحد حالين إما أف يعدـ كلد الصلب رأسان 

المانعة لو من الميراث فيقـو مقامو الذكر مقاـ الذكر كاألنثى مقاـ األنثى، كإما أف ال يحوز كلد 
 الصلب الماؿ كاإلناث منهم فيستحق كل الفضل أك بعضو إجماعان.
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أف يراد بلفظ فإف قيل: إف االسم إذا تناكؿ كلد الصلب حقيقة ككلد كلد الصلب مجازان يمتنع 
 كاحد الحقيقة كالمجاز.

قيل لو: إنهم لم يريدكا بلفظ كاحد في حاؿ كاحد لهما معان، بل متى كجد كلد الصلب فإف كلد 
االبن ال يستحق معو الميراث باآلية، فإف لم يوجد قاـ ابن االبن مقامو كال يمتنع أف يراد كلد 

ف اللفظ مستعمبلن في حالين في الصلب في حاؿ كجوده ككلد االبن في حاؿ عدمو، فيكو 
أحدىما حقيقة كفي اآلخر مجاز، كىو جائز عند جماىير علماء األصوؿ، كسيأتي تحقيق 

 الكبلـ في الحديث السادس.
كلو قيل: إف اسم الولد يقع على كل كاحد من كلد الصلب ككلد االبن كإف سفل حقيقة لم يبعد 

نسبتهم متصلة بو من ىذا الوجو فيتناكؿ الجميع  إذ كاف الجميع منسوبين إليو من جهة كالدتو ك 
كاألخوة، لما كاف اسمان التصاؿ النسب بين الميت كبينهم من جهة أحد أبويو شمل اإلسم 

 الجميع، ككاف عمومان فيهم جميعان سواء كانوا ألبوين أك ألحدىما.
من أدلى بو كأما عدـ إرثو مع كلد الصلب، فئلجماع السلف كالخلف أنو ال يرث المدلي مع 

ـى عن علي، كزيد بن ثابت، كابن مسعود، كإف كاف ال يلـز بيانو، كمن  غالبان، كمستنده ما تػىقىدَّ
األدلة ما أخرجو البخارم في )الصحيح( تعليقان بلفظ: )باب ميراث ابن االبن إذا لم يكن ابن 

 أم للميت لصلبو(.
ذا لم يكن دكنهم كلد ذكرىم كذكرىم ثم قاؿ: كقاؿ زيد بن ثابت: كلد األبناء بمنزلة الولد إ

ـى في الكبلـ على  كأنثاىم كأنثاىم يرثوف كما يرثوف، كيحجبوف كما يحجبوف.. إلى آخر ما تػىقىدَّ
 االبن.

(1/227) 

 



ـى عند البيهقي، عن جريج، عن  كذكرنا إسناد كصلو عن )فتح البارم(، كيؤيد ذلك ما تػىقىدَّ
المغيرة، عن أصحابو في قوؿ زيد بن ثابت، كعلي بن أبي طالب، كابن مسعود، بلفظ: ))فإف 

لم يترؾ كلدان للصلب، كترؾ بني ابن كبنات ابن نسبتهم إلى الميت كاحدة، فالماؿ بينهم للذكر 
كلد..(( إلى أف قاؿ: ))كإف ترؾ ابن ابن كلم مثل حظ األنثيين، كىم بمنزلة الولد إذا لم يكن 

 يترؾ ابنان فأبن اإلبن بمنزلة اإلبن((.
قاؿ الحافظ ابن حجر في )الفتح(: ))كقد أجمعوا أف بنى البنين ذكوران كإناثان كالبنين عند فقد 

 البنين، إذا استوكا في التعدد ػ أم إذا استوكا في درجة اإلنتساب ػ انتهى .
كافي(: قاؿ محمد: كابن اإلبن بمنزلة اإلبن، كال يحجبو من الميراث إال كلفظ )الجامع ال

اإلبن، كال يرث معو من كاف أسفل منو.. إلى أف قاؿ: كاتفقوا على أف ابن اإلبن بمنزلة اإلبن في 
 حجب الزكج عن النصف، كالمرأة عن الربع، كاألـ عن الثلث كاإلبن سواءن ػ انتهى.

بنوف فحكم أكالدىم حكمهم إجماعان، لعمـو قولو تعالى: }ييوًصيكيمي كلفظ )البحر(: إذا عدـ ال
[ كمثل ذلك في )ضوء النهار( للمحقق الجبلؿ، كاعترض 11اللَّوي ًفي أىٍكالىدًكيٍم ...{ ]النساء:

في )منحة الغفار( االستدالؿ باآلية، قاؿ: كال يخفى إجماؿ اآلية، كأنو ال يتم االستدالؿ بها 
كتفى بإثبات إرث السفلى من العليا باإلجماع لكفى، كال يلـز معرفة مستند على الخاص فلو ا 

 اإلجماع كما عرؼ في األصوؿ ػ انتهى.
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ككيفية العمل مع ذكم سهاـ ىذه الدرجة أك التي قبلها أف البن االبن الباقي بعد فرائض ذكم 
ي نسبو من المتوفي، ذكره في سهاـ النسب أك السبب أك معان، كيشاركو في الباقي من شاركو ف

 )فتح البارم( كغيره.
قاؿ أكثر الفقهاء فيمن خلف زكجان كأبان كبنتان كابن ابن كبنت ابن: تقدـ الفركض، فللزكج الربع، 

 كلؤلب السدس، كللبنت النصف، كما بقي بين كلدم اإلبن للذكر مثل حظ األنثيين ػ انتهى.
ثين، كىكذا حكم ما نزؿ مع من ىو أعلى منو في كالمسألة من اثني عشر، كتصح من ستة كثبل

جميع األحكاـ السالف ذكرىا مهما حفظت الدرج، لداللة ما ذكره البيهقي في قوؿ زيد بن 
 ثابت، كعلي بن أبي طالب، كابن مسعود ػ رضي اهلل عنهم ػ.

ة، كأقربهم الثانية: قولو: ثم األب، ثم الجد كاف ارتفع، كىما أصوؿ الميت المسماة بدرجة األبو 
إلى الميت، قولو: ثم األب، ألنو أصل للميت كالنتسابو إلى الميت بنفسو فلو الماؿ كامبلن مع 
اإلنفراد عن ذكور البنوة كمعهم يرث السدس بالتسهيم كمع إناثها يرث بالتسهيم كالتعصيب، 



م كال يسقط بحاؿ كيسقط من فوقو من األجداد كالجدات من قبلو كاألخوة مطلقان كبنيه
كاألعماـ كبنيهم كاألخوات مطلقان، ثم الجد أب األب ألنو أصل لؤلب كقائم مقامو عند عدمو 

كإف عبل، ما لم تتخلل بينهم أنثى فمن ذكم األرحاـ كحكم األسفل في ىذه الدرجة يسقط 
األعلى عكس ما قبلها كىو مع عدـ األكالد كمعهم كاألعماـ كبنيهم كاألخوة ألـ كبني األخوة 

كاألب معهم على التفصيل المذكور، إال أنو يفارؽ األب في مقاسمة األخوة ألبوين أك   مطلقان 
 ألب ما لم تنقصو المقاسمة ككل على أصلو، كسيأتي الكبلـ في )باب الجد(.
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كالوجو في ذلك: أف الجد كإف عبل مع األخوة المذكورين جهة كاحدة، ألنهما يدلياف باألب 
لمختار فيما سيأتي في )باب الجد( من األقواؿ كالحجج مستوفى ػ إف شاء كيسقطاف بو، كىو ا

اهلل ػ كى ثيمَّ األكلى للترتيب جهة اتفاقان، كالثانية للترتيب قوة إذا انفرد عن األخوة ألبوين أك ألب، 
 كإال فهي للترتيب جهة،كالحجة على ذلك حديث ابن عباس كغيره، المذكورة آنفان.

حاكم من طريق اسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قاؿ حديث: ))أف عليان كأما ما أخرجو الط
كاف ينزؿ بني األخوة مع الجد منزلة آبائهم، كلم يكن أحد من الصحابة يفعلو غيره(( فهو كإف  

كاف مرسبلن، كجمهور العلماء على قبوؿ مرسبلت الشعبي، فسيأتي في )باب الجد( الركاية 
 ن موافقتو للصحابة أف الجد يسقط بنى األخوة مطلقان.المشهورة عن أمير المؤمني

الثالثة: قولو: ))ثم األخ من األب كاألـ، ثم األخ من األب((: كىما من الحاشية القريبة كأصلها 
المسماة بدرجة األخوة كتعصيبهم باألبوة، ألنهم بو ينتسبوف كأقربهما إلى الميت األكؿ، كما زاد 

كلصيقان بو كمن بطن كاحدة، كال يرث معو إال إخوتو كخواتو من  عليو ألنو كالميت من أب كأـ
ـى كمعهم ساقط إال مع الجد  األبوين، كيرث الماؿ كامبلن مع اإلنفراد عن ذكور من تػىقىدَّ

فالمقاسمة، كيرث الباقي بعد فركض ذكم سهاـ الميت كاألخ ألـ كأختو فصاعدان ما لم 
الماؿ أك في الباقي، كيسقط أكالده كاألخ ألب  يسقطوا، كيعصب أختو من األبوين في كامل

 فأكثر كأكالدىم كاألعماـ كبنيهم، كيحجب األـ مع انضماـ آخر إليو، على ما سيأتي.
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ثم بعده األخ ألب فصاعدان ألنو كالميت من أب كاحد كلصيقان بو كثم األكلى للترتيب جهة مع 
رنا كما ىو كذلك عند المحققين كلمنطوؽ النصوص اإلنفراد عن الجد كمعو محلها الواك لما ذك



اآلتية في باب الجد كثم الثانية للترتيب قوة إال مع الجد فمحلها الواك فبل يرث األخ ألب مع 
األخ ألبوين شيئان إجماعان، ألنو أدلى إلى الميت بأصلين ذكره في )البحر( ك)المنهاج( ك)الجامع 

ت علماء الفرائض، كالدليل على ذلك حديث أعياف بنى الكافي( ك)فتح البارم(، كسائر مؤلفا
األـ السالف ذكره مع غيره من األدلة المذكورة ىنالك، كلئلجماع، كصرح بذلك ابن حـز قاؿ: 

كىذا نص قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))فما أبقت الفرائض فؤلكلى رجل ذكر 
تويا في األب أكلى ممن لم يقرب باألـ بضركرة ((، كإجماع متيقن، قاؿ: كاألقرب باألـ كقد اس

 الحس ػ انتهى.
ـى كمعهم  كحكم األخ ألب في اإلرث لكامل الماؿ كاألخ ألبوين مع انفراده عن ذكور من تػىقىدَّ

ـى كأحد الزكجين  ساقط، إال مع الجد فالمقاسمة كما بينا ذلك آنفان كمع ذكم سهاـ من تػىقىدَّ
رث معو إال إخوتو من األب كيعصب أختو من األب كيحجب األـ كاألخوة ألـ لو الباقي كال ي

مع انضماـ آخر إليو كلو غير كارث عند الجمهور كيسقط من بعده من بني األخوة ألبوين أك 
 ألب كاألعماـ كبنيهم إجماعان إال في ابن األخ ألبوين فعلى المختار كعند الجمهور، كسيأتي.
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األخ من األب كاألـ، ثم ابن األخ من األب(( كإف بعد فهو عصبة مهما  الرابعة: قولو: ))ثم ابن
حفظت الدرج، كىما فرعا الحاشية القريبة كأقربهم إلى الميت ابن األخ ألبوين لو الماؿ كامبلن 
ـى كعن األخت األبوين أك ألب، إذا عصبتها البنت أك بنت االبن،  مع انفراده عن ذكور من تػىقىدَّ

ـى كأحد الزكجين كاألخوة ألـ، كيشاركو في كامل الماؿ كلو الباقي في  بعد فرائض سهاـ من تػىقىدَّ
أك في الباقي إخوتو من األبوين الذكور كال يعصب أختو من األبوين ال يحجب األـ كال يقاسمو 

الجد، ألنو معو كاألب فيرث الجد دكف ابن األخ مطلقان، لثبوت النص عن علي عليو السبلـ 
عليو السبلـ ال يورث ابن أخ مع جد(( كسيذكره اإلماـ في )باب الجد( كيسقط  بلفظ: ))ككاف

ابنو كابن األخ ألب كابنو كاألعماـ كبنيهم ثم بعده ابن األخ ألب، كحكمو حكم ابن األخ 
ـى كعن األخت  ألبوين مع عدمو في جميع األحكاـ المذكورة مع انفراده عن ذكور من تػىقىدَّ

 ت أك بنت االبن أك معان.ألبوين أك ألب مع البن
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كىكذا حكم ما نزؿ من درجة بنى األخ ألبوين أك ألب كإف بعدكا من الميت مهما حفظت 
الدرج، كثم األكلى للترتيب جهةن، كالثانية للترتيب قوةن، كإنما كانت ىذه جهة برأسها، ألنهم 

تسبوف، كاألصل في ذلك ما يسقطوف بالجد بخبلؼ األخوة كتعصيبهم بالجدكدة، ألنهم بها ين
ـى، كلمنطوؽ حديث: ))فؤلكلى رجل ذكر (( السالف ذكره، كلئلجماع على أف حكم من  تػىقىدَّ
ذكرنا حكم آبائهم المدلى بهم كفي منزلتهم، إال في ثبلث مسائل، كىي: أف كبل منهما ال 

الفرائض،  يعصب أختو، كال يحجباف األـ، كيسقطاف مع الجد، كما ىو منطوؽ مؤلفات علماء
 كتماـ الكبلـ سيأتي في )باب الجد( في حديث: ))ال يرث ابن األخ مع جد ((.
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الخامسة: قولو: ))ثم العم لؤلب كاألـ، ثم العم لؤلب((، كىما من الحاشية البعيدة كأصلها 
مبلن مع المسماة بدرجة العمومة كأقربهم إلى الميت، قولو: ))ثم العم لؤلب كاألـ(( فلو الماؿ كا

ـى كمن تناسل منهم من الذكور، كلو الباقي بعد فرائض ذكم سهاـ  انفراده عن ذكور من تػىقىدَّ
ـى، كيشاركو في كامل الماؿ أك فيما بقي أخوتو الذكور من أبويو، كيسقط ابنو كإف  إناث من تػىقىدَّ

لئلجماع،  بعد كالعم ألب كابنو كإف بعد كال يعصب أختو كال يحجب األـ كال أحد الزكجين،
كزيد في إسقاطو للعم ألب، كلداللة حديث علي بلفظ: ))ال يرث من ينتسب بنسب كاحد مع 
من ينتسب بنسبين (( ذكره في )المنار( كالجبلؿ في )ضوء النهار( كأكثر، كبما في حديث ابن 

ـى، كيسقط ابنو كاب ن عباس كبعده العم ألب كحكمو كالعم ألبوين مع عدمو في جميع ما تػىقىدَّ
ـى في حديث ابن عباس: ))... فؤلكلى رجل ذكر ((  العم ألبوين كإف بعد، لداللة ما تػىقىدَّ

 كلئلجماع، إال في العم ألب مع ابن العم ألبوين فعلى المختار، كسيأتي.

(1/234) 

 

كثم األكلى للترتيب جهة، كالثانية للترتيب قوة، فبل يرث العم ألب مع العم ألبوين شيئان، كمن 
لمرتبة قولو: ))ثم ابن العم لؤلب كاألـ، ثم ابن العم لؤلب(( كإف بعد فهو عصبة مهما ىذه ا

حفظت الدرج كأقربهم إلى الميت ابن العم ألبوين، فلو الماؿ كامبلن مع انفراده عن ذكور من 
ـى، كمع ذكم سهامهم كأحد الزكجين كاألخوة لؤلـ ما لم يسقطوا الباقي، كيسقط ابنو كإف  تػىقىدَّ

كابن العم ألب كابن كإف بعد كبعده ابن العم لؤلب كحكمو حكم ابن العم ألبوين في  سفل
جميع األحكاـ مع عدمو، كيسقط من بعده من بنيو كبني ابن العم ألبوين كإف بعدكا، كثم 



األكلى للترتيب قربان، كالثانية للترتيب قوة فبل يرث ابن العم ألب مع ابن العم ألبوين شيئان، 
... فؤلكلى رجل ذكر ((، كلحديث: ))أنو ال يرث من ينتسب بنسب مع كجود من لحديث: ))

ينتسب بنسبين ((، كلئلجماع، كحكم ابن العم ألبوين حكم أبيو، كحكم ابن العم ألب حكم 
 أبيو كال يستثنى فيهما ما استثني في ابن األخ.

من ىذه الجهة كىكذا حكم ما بعد من ىذه الدرجة حكم من ذكرنا مهما حفظت الدرج، ك 
أعماـ أب الميت ألبوين، ثم ألب، ثم بنوىم ألبوين أك ألب كإف بعدكا، ثم أعماـ جد الميت 

ألبوين ثم ألب، ثم بنوىم ألبوين، أك ألب كإف بعدكا، ثم ما على على ترتيب ىذه المرتبة، 
بلفظ: ذكره في )الجامع الكافي( كىذا ىو المراد بما في )المفتاح( كغيره في ىذه المرتبة 

 ))كإف بعدكا((.
كىذا الترتيب المذكور في الخبر في الميراث مع اجتماعهم أك البعض منهم كمع اإلنفراد ال  

 كبلـ.
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كالوجو في ذلك: ما أشار إليو أبو طالب كصاحب )الوافي( كنص عليو الهادم في )األحكاـ(، 
أف قوة القرب من الميت في كىو قوؿ أكثر أئمة أىل البيت كغيرىم من جماىير العلماء: 

إسقاط األبعد أقول من اإلجماع في إسقاط ذم النسبين لذم النسب، كال خبلؼ بين العلماء 
 في ذلك.

إال في مسألة األخ ألب مع ابن األخ ألبوين، ككذا العم ألب مع ابن العم ألبوين، فاختلف 
طبلؽ األكؿ ظاىر قوؿ أمير العلماء في الوارث منهما مهما اجتمعا على إطبلقين، كتفصيل اإل

المؤمنين علي بن أبي طالب، كزيد بن ثابت، كابن مسعود، كجماىير الصحابة، كزيد بن علي، 
كأحمد بن عيسى، كمحمد بن منصور، كبو قاؿ اإلماـ الشافعي كأصحابو، كأبو حنيفة كأصحابو، 

، كصرح بو الهادم في )الوالء( كالمنصور باهلل، كأبو طالب، كصاحب )الواف ي( كابن حـز
كالحافظ ابن حجر، كالمازرم، كىو قوؿ العصيفرم في جميع مؤلفاتو، كالخالدم، ك )الوسيط( 

 كذكره صاحب )المنهاج( الجلي ك )الجامع الكافي(، كاإلماـ المهدم كغيرىم.
كرجح للمذىب أف الماؿ لؤلقرب في الدرج، كرجحوا قرب الدرج على تأكد النسب، فجعلوا 

درجة كىو األخ ألب فبل يرث معو ابن األخ ألبوين شيئان، كللعم ألب فبل يرث  الميراث لؤلقرب
 معو ابن العم ألبوين شيئان.



كىكذا ما سفل مهما اختلفت الدرج كالنسب، اإلطبلؽ الثاني لصاحب )الياقوتة( كصاحب 
 )الدرر( كنسبو المحقق الجبلؿ إلى الناصر كاالمامية، كيركل عن الصادؽ كغيره.
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قاؿ الناظرم: كقد ركم عن الهادم أف الماؿ لذم النسبين، رجحوا تأكد النسب على قرب 
الدرج، فجعلوا الميراث البن األخ ألبوين دكف األخ ألب، كالبن العم ألبوين دكف العم ألب، 

كالمشهور عن الهادم ما في )األحكاـ( كىو األكؿ، كفي بعض نسخ )اإلبانة( ك)الزكائد( 
أف الناصر يوافق القوؿ األكؿ، كذىب اإلماـ يحيى بن حمزة، كاإلماـ محمد بن  ك)المصباح(:

 المطهر كغيرىما، كمن المتأخرين المحققاف المقبلي كالجبلؿ إلى المقاسمة بينهما.
كاحتجوا: بأف قرب درجة أحدىما، كقوة نسب اآلخر مجمع على كل منهما، فاعتبركا التساكم 

ف كاحد، لعدـ المرجح ألحدىما على اآلخر، كىذا القوؿ آخذ بينهما كصيركرتهما بمنزلة صن
من كل قوؿ بطرؼ على أحد تحصيلي المؤيد باهلل، كأبي طالب للهادم، كليس بقوؿ ثالث على 

 أحد تحصيليهما، كما زعم من ضعفو بأف القوؿ الثالث يمنع مطلقان.
محلو، كسيأتي تحقيق قلت: كالمختار عدـ المنع، ألنو أخذ من كل قوؿ بطرؼ كما قرر في 

 الكبلـ في مثل ىذه المسألة في كبلـ ابن سيرين في الحديث الثالث من ىذا، كالذم بعده.
ـى في ركاية أبي الشيخ في  كفي )باب الجد(: احتج األكلوف بظاىر األصل كشواىده، كبما تػىقىدَّ

رب كاف ىو )كنز العماؿ( من طريق الحارث، عن علي مرفوعان، كفيو: ككاف فيهم من ىو أق
أقرب بالميراث، قاؿ ابن حـز في )المحلى(: كمن مات كترؾ أخان ألب كابن أخ شقيق فاألخ 
ألب أحق بالميراث، ألنو أكلى رجل ذكر... إلى أف قاؿ: فلو ترؾ ابن عم كعمان فالعم أكلى، 

 ألنو أكلى رجل ذكر.
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لؤلب مع أخ شقيق أك لؤلب،  كفي موضع في )المحلى( قاؿ: كال يرث بنو األخ الشقيق أك
كىذا نص كبلـ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم في قولو:))فؤلكلى رجل ذكر ((، كإجماع متيقن 

 ػ انتهى.
 فدلت ىذه النصوص على ترجيح قرب الدرج إلى الميت على تأكد النسب.

ـ إرث من كاحتج الناصر كاإلمامية من أىل القوؿ الثاني بظاىر ما يقتضيو حديث علي، من عد



ينتسب بنسب مع كجود من ينتسب بنسبين، ذكره في )المنار( كظاىره: سواء اتفقت الدرج أك 
اختلفت، كباإلجماع على ذلك، كمن عداىما احتجوا بقوة نسب ابن األخ ألبوين على األخ 
ألب كابن العم ألبوين على العم ألب، فجعلوا قوة النسب أقول من قرب الدرج، قالوا: ألف 

 ريث بقوة األنساب ال بالدرج.الميا
 قاؿ المحقق الجبلؿ في )ضوء النهار(:
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)تنبيو(: قد اعتبركا األخصية تارة بقرب الدرج إلى الميت أك إلى المعتق، ألف تركة المعتق كأنها 
تركة لمعتقو، كلهذا ال يعصب الجد مع األب، كال كلد الولد مع الولد، كتارة يكوف نسب أحد 

من األبوين كنسب اآلخر من أحدىما، فلهذا ال يعصب األخ ألب مع األخ ألبوين،  الوارثين
فإذا اجتمعت األخصيتاف للوارثين أك أحدىما فبل إشكاؿ، أما إذا كانت إحداىما لواحد 

كاألخرل لآلخر كما في أخ ألب كابن أخ ألبوين أك عم ألب فقط مع ابن عم ألبوين فقد 
لنسب، فأسقطوا ابن األخ ألبوين باألخ ألب كابن العم ألبوين رجحوا قرب الدرج على تأكد ا

بالعم ألب، كال أدرم ما كجو ذلك، فإف كاف قياسان على سقوط كلد الولد بالولد فبل استواء، 
ألنهما تساكيا في صفة النسب كاختص الولد بالقرب كال كذلك ما نحن فيو فإف األقرب ليس 

عد ليس مساكيان لؤلقرب في الدرج ككل من قرب الدرج مساكيان لؤلبعد في صفة النسب كاألب
كقوة النسب مجمع عليها، كالذم يقتضيو تقاـك المرجحين ىو التساكم كصيركرة الصنفين 

 بمنزلة صنف كاحد ػ انتهى.
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كأشار إلى ذلك المقبلي في )المنار(، قلت: كالذم يظهر من األدلة: أف الوجو جلي، كذلك ىو 
ؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم في حديث ابن عباس المرفوع، كفيو: ))... نص كبلـ رسو 

فؤلكلى رجل ذكر (( أم أقرب رجل من العصبة إلى الميت، كفي حديث أمير المؤمنين علي 
بلفظ: إذا كانت العصبة من قبل أبيهم كأمهم كاحدة، ككاف فيهم من ىو أقرب كاف ىو أقرب 

ؿ( في ركاية أبي الشيخ، كلئلجماع على األخصية بقرب الدرج بالميراث، ذكره في )كنز العما
على تأكد النسب كما صٌرح بذلك ابن حـز كغيره، كأما اإلجماعين فالذم تقتضيو الداللة ىو 
عدـ الترجيح، لعدـ المعارضة بينهما، لما بينهما من البوف، ألف اإلجماع على قرب الدرج إنما 



 كما ىنا.  ىو باعتبار بعد درج الوارث اآلخر
كأما اإلجماع على قوة النسبين على ذم النسب فبل يتأتى ذلك إال مع استواء الدرج كليس ما 
ىنا من ذلك، توضيح ذلك أف درجة البنوة بل كدرجة األبوة ال يتأتى فيهما غير األخصية بقرب 

ية بقرب الدرج دكف األخصية بقوة النسب، فبل تتصور أصبل، كلهذا اعتبر العلماء فيهما األخص
 الدرج إلى الميت أك إلى المعتق.

كدرجة األخوة كاألعماـ كبنيهم يتأتى فيهما األخصية بقرب الدرج إلى الميت أك إلى المعتق 
كاألخصية بقوة النسب ككل من األخصيتين ىاىنا مجمع عليها، لكن األخصية بقوة النسب ال 

ة، كما ىو منطوؽ كنصوص العلماء تعتبر إال مع استواء الدرج نسبة إلى الميت من جهة كاحد
 في مؤلفاتهم.
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كالحجة على ذلك حديث ابن عباس المذكور، كحديث علي عليو السبلـ المذكور آنفان مرفوعان 
بلفظ: ))أعياف بنى األـ يتوارثوف دكف بني العبلت يرث الرجل أخاه ألبيو كأمو دكف أخيو ألبيو(( 

على تقديم ذم النسبين على ذم النسب، كما صٌرح كىذا ىو مستند اإلجماع كاألخصية 
بذلك المحقق الجبلؿ في )ضوء النهار( كأكثر العلماء كإف كاف ال يلـز بيانو كما قرر في 

 محلو، فدؿ النص على استواء الوارثين درجة من جهة كاحدة.
درجة  إذا عرفت ما ذكرنا اتضح لك أف محل النزاع إذا كاف األقرب ألب كاألبعد ألبوين في

األخوة كالعمومة فقد اتحدا جهة كتفاكتا قربان كنسبان ال تتأتى فيهما األخصية بقوة النسب، لعدـ 
اإلستواء في الدرج كما ىو المعتبر في ذلك فيقدـ األقرب درجة إلى الميت أك إلى المعتق كىو 

لك، كلنص  األخ ألب على ابن األخ ألبوين كالعم ألب على ابن العم ألبوين، لئلجماع على ذ
كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))...فؤلكلى رجل ذكر (( كما أدل معناه، كما صٌرح 

بذلك ابن حـز في )المحلى( كالحافظ ابن حجر في )الفتح( كاإلماـ المهدم في )البحر( 
كصاحب )الجامع الكافي( كالعصيفرم في سائر مؤلفاتو كغيرىم، كلما ذكرنا عن الكثير من 

علماء أف قرب الدرج أقول من اإلجماع على إسقاط ذم النسبين لذم النسب، كىو معنى ال
 قولو:

 فبالجهة التقديم، ثم بقربة
 

 كبعدىما التقديم بالقوة أجعبل
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كإنما قيدكا قوة النسب من العصبة إلخراج ما سيأتي في ذكم سهاـ النسب نحو األخت ألب 
ع كونها ألب، كمثل ذلك األخ ألـ مع األخ ألبوين فإنو يرث مع األخت ألبوين فلها السدس م

 السدس مع كونو بنسب، كسيأتي في )باب الجد(.
كأيضان، قيدكا قوة النسب حيث كانا من جهة كاحدة، ليحترز من بني عم أحدىما أخ ألـ 
فالذم ينتسب بنسبين ال يسقط من ينتسب بنسب كاحد، بل يأخذ فرضو كىو السدس، 

الباقي، كسيأتي لئلماـ في الحديث السادس، ككاف ينبغي أف يزيدكا قيدان ثالثان، كيقاسم في 
فيقولوف: كسلم من الموانع الوصفية كالشخصية، إذ مجرد كجود األقول ال يمنع من إرث 

 األضعف إال إذا سلم من الموانع.
 )تنبيو(: يتعلق بكبلـ األصل كشواىده أحكاـ:

رقت سهاـ المسألة للتركة، إذ ال تعوؿ بو المسألة إجماعان،  األكؿ: أف العاصب يسقط إذا استغ
كزكج كأخت ألبوين أك ألب أك أختين ألبوين أك ألب كأخوين ألـ أك زكج كأخوين ألـ كأـ أك 
بنتين كأبوين كمع كل منهم عم ألبوين أك ألب أك أكثر أك من بنيهم أك أحد األخوة أك أكثر 

ألخت أك أكثر السالف ذكرىن، لما سيأتي من ألبوين أك ألب، كنسبو مخالف لنسب ا
النصوص كاإلجماع إال االبن كإف نزؿ فيتعذر معو استغراؽ التركة بالفركض كالعوؿ، ككذا من 

انقلب من العصبة إلى التسهيم كاألب كالجد كإف عبل، لكن تعوؿ المسألة بالموجود منهما كما 
 سيأتي في األكدرية.

لوارث منهم كبين الميت كابن البنت كابن األخت كأب األـ الثاني: إذا تخللت أنثى بين ا
 أخرجتو إلى ذكم األرحاـ باإلجماع.
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الثالث: أف أحد العلل الشخصية المذكورة أكالن المانعة للوارث من الميراث إذا تخللت بين 
، أك عن الوارث العاصب كبين الميت كرجل مات عن أبيو كجده أب أبيو، أك عن ابنو كابن ابنو

أخيو ألبوين أك ألب كابن، كىذا األب أك االبن أك األخ فيو أحد العلل المذكورة فبل يمنع إرث 
الجد من ابن ابنو، كال ميراث ابن اإلبن من أب أبيو، كال ميراث ابن األخ من عمو إجماعان. 

 كمثل ذلك ذكم السهاـ اآلتي ذكرىم.
صية منعتو من الميراث كمن أحكامو التي ىي: الرابع: إف العاصب إذا اتصف بأحد العلل الشخ



الحجب، كاإلسقاط، كالتعصيب، كالمشاركة بخبلؼ العلل الوصفية المذكورة آنفان إذا اتصف 
بها الوارث منعتو من الميراث ال من أحكامو إجماعان، كسيأتي الكبلـ على كل منهما في بابو، 

ـى للمؤلف ػ رضي اهلل عنو ػ الكبلـ على بعض ىذه العلل في شرح الحديث الثالث في  كقد تػىقىدَّ
 )باب الديات(.

الخامس: أنو ال يتأتى التعصيب ألحد باإلنتساب إلى الميت بأنثى إال مع اإلنتساب إلى الميت 
 بذكر كاألخ ألـ إذا كاف ابن عم، كما سيأتي قريبان ػ إف شاء اهلل ػ.
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كا في الدرج ال على عدد آبائهم، كرجل أك السادس: أنهم يرثوف على عدد رؤكسهم إذا استو 
امرأة لو أك لها ثبلثة أكالد توفي أحد األكالد عن ابن كالثاني عن ابنين كالثالث عن ثبلثة، ثم 

توفي أب أبيهم أك أـ أبيهم عن أكالد أكالده أك أكالد أكالدىا المذكورين، فالماؿ بينهم أسداسان 
ت كما زاد عليها، أك األـ كأحد الزكجين بين المذكورين إذا انفردكا أك الباقي بعد فريضة البن

أسداسان، فإف كاف ألحد األكالد إناث كلآلخر ذكور فالذكر يعصب األنثى كما يعصب األخ 
 أختو في كامل الماؿ أك في الباقي بعد فرائض ذكم السهاـ للذكر مثل حظ األنثيين.

ممن أدلوا بو إلى الميت كاألخوة يعصبوف  السابع: إف البنين كبنيهم كإف نزلوا يعصبوف خواتهم
خواتهم ممن أدلوا بو إلى الميت ال بنيهم كمن بعدىم ككذا األعماـ كبنيهم فبل؛ ألنهن من ذكم 

 األرحاـ كىم عصبة إلى غير ذلك.
ـى في العاصب بنفسو من الرجاؿ كىو  تتمة لبقية أقساـ عصبة النسب كأنواعها جميع ما تػىقىدَّ

عصبة النسب، كأما العصبة من النساء فهن أربع كالخامسة المعتقة اآلتي القسم األكؿ من 
ذكرىا في )باب الوالء( كىذا ىو القسم الثاني من عصبة النسب، كيسمى العاصب بغيره كما 

صٌرح بو علماء الفرائض في مؤلفاتهم كتعصيبهن طار، إذ ىو مستفاد من انضمامهن إلى 
نفراد عن العاصب اآلتي ذكره كمعو عصبة فهن ذكات العاصب أصالة، ألف األصل فيهن اإل

 سهم ال بشرط كعصبة بشرط.
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فاألكلى منهن البنت كما زاد عليها: كال يعصبها إال أخوىا من الميت الموركث للذكر مثل حظ 
األنثيين في كامل الماؿ، أك فيما بقي بعد فرائض ذكم سهاـ النسب أك السبب أك معان، كأخرج 



م تعليقان بلفظ: )باب ميراث الولد من أبيو كأمو(: كقاؿ زيد بن ثابت: إذا ترؾ رجل أك البخار 
امرأة بنتان فلها النصف، كإف كانتا اثنتين أك أكثر فلهن الثلثاف، كإف كاف معهن ذكر يدعى بمن 

 شركهم فيؤتى فريضتو فما بقي فالذكر مثل حظ األنثيين. انتهى.
بطاؿ: قولو: ))كإف كاف معهن ذكر(( يريد إذا كاف مع البنات قاؿ الحافظ ابن حجر: قاؿ ابن 

أخ من أبيهن ككاف معهم غيرىن ممن لو فرض مسمى كاألب مثبلن، قاؿ: كلذلك قاؿ: شركهم، 
كلم يقل: شركهن، فيعطي األب مثبلن فرضو، كيقسم الباقي بين االبن كالبنات للذكر مثل حظ 

 كىو قولو: ))ألحقوا الفرائض بأىلها (( ػ انتهى . األنثيين، قاؿ: كىذا تأكيل حديث الباب،
 قلت: كمثل ذلك لو كاف معهم أحد الزكجين أك األـ أك الجدة فيعصبها فيما بقي.

 كالثانية: بنت اإلبن فصاعدا كإف سفلت: كيعصبها في ماؿ أبوم أبيها اثناف:
ػ كذلك مع بنت  أحدىما: من في درجتها سواء كاف أخوىا أك ابن عمها، كسواء كانت كارثة

الميت كمع عدمها إجماعان فيعصبوىا في ناصفة الماؿ أك في كاملو أك في الباقي إذا كاف من 
الورثة مع البنت أبوم المتوفي أك من ذكم سهاـ السبب ػ أك ساقطة، كذلك إذا استكمل 
 آلتي.الثلثاف عصبوىا في الباقي للذكر مثل حظ األنثيين، كسيأتي تحقيق الكبلـ في الحديث ا
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كالثاني: من ىو أسفل منها بدرجة أك أكثر بشرط أف تكوف ساقطة، كذلك إذا استكمل الثلثاف، 
لما سيأتي سواء كاف ابن أخيها كإف نزؿ أك ابن ابن عمها كإف سفل، ألف تعصيب من ىي أعلى 

بنت فبل منو أكلى من تعصيب من ىي في درجتو، أما إذا لم تكن ساقطة كما إذا كانت مع ال
يعصبها من ىو أسفل منها، ألف فريضتها في الثلثين باقية فهي مستغنية بفرضها، نحو أف يخلف 

بنتان كبنت ابن كابن ابن ابن فالمسألة من ستة، للبنت النصف ثبلثة، كلبنت اإلبن السدس 
قد تكملة الثلثين، كالباقي سهماف كىو الثلث إلبن ابن اإلبن، فإف كانت مع ابنتين فأكثر ف

استكملن الثلثين فلم يبق لها في الثلثين شيء، فهاىنا يعصبها في الباقي للذكر مثل حظ 
األنثيين، كليس في العصبة من يعصب أختو كعمة أبيو كعمة جده كبنت عمو كبنت عمة أبيو 

كبنت عم جده إال ىذا، كىذه بنت عم جده يجوز أف تكوف زكجتو، كأف تكوف أمو، كأف تكوف 
 تكوف أـ أمو. أـ أبيو، كأف

 ذكره في )العقد( كترد كلها في مسائل المعاياة.
كىكذا حكم ما سفل منها كما زاد عليها كضابط معصبها في كل درجة أف كل ذكر في درجتها 
عصبها، سواء كانت كارثو أك ساقطة، ككل ذكر أسفل منها عصبها بشرط أف تكوف ساقطة ككل 



ؼ في ذلك إال لعبد اهلل بن مسعود، كعلقمة، كأبو ذكر أعلى منها أسقطها بكل حاؿ، كال خبل
ثور، كخبلفهم في بنت اإلبن حيث استكمل الثلثاف، فقالوا: في الباقي أنو للذكر دكف األنثى، 

 ألنهم لم يزيدكا البنات على الثلثين.
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ابت، ككذا فيمن كانت أسفل منو فالباقي بعد فرض البنت عند أمير المؤمنين علي، كزيد بن ث
كالجمهور لو دكنها؛ لحديث: ))..فما بقي فؤلكلى رجل ذكر (( كمن عداىم لها دكنو، كسيأتي 

 تماـ الكبلـ في الحديث اآلتي.
كالحجة فيهما قبل اإلجماع قولو تعالى: }ييوًصيكيمي اللَّوي ًفي أىٍكالىدًكيٍم لًلذَّكىًر ًمٍثلي حىظّْ األينثػىيػىٍيًن { 

عم الذكر كاألنثى، كيطلق على كلد الولد كإف سفل ذكران كاف أك [ كلفظ الولد ي11]النساء:
ـى.  أنثى، كما تػىقىدَّ

 كالثالثة: األخت ألبوين كما زاد عليها، كيعصبها أخوىا من األبوين.
كالرابعة: األخت ألب فأكثر كيعصبها أخوىا من أبيها، كقد يعصب األخت غير أخيها، كذلك 

، فإذا مات المدعي عن بنت كابن ألحد أبويو كبنت لآلخر في الولد المدعى بين رجلين أجانب
فإف اإلبن يعصب البنت كليس بأخيها بل ىو أجنبي عنها فللبنت النصف، كالباقي بينهما للذكر 
مثل حظ األنثيين، كتصح من ستة، ذكره في )المصباح(، كىو قوؿ الجمهور، كرجح للمذىب 

بلن لو تزكج بها فيجاب بهذه، كقاؿ القاضي كقد يعايا بها فيقاؿ: ابن رجل عصب زكجتو مث
جعفر، كالسيد يحيى صاحب ))الياقوتو((: نصفين، ألنهما كرثا بابن لهما أم أف الميت ابن 
ألبوم أخويو، فكل من اإلبن كالبنت يأخذ ميراث أبيو، كضعفو الفقيو يوسف، ألف اإلعتبار 

[ فأضاؼ األخت 12ٍك أيٍخته { ]النساء:بالميت كىما أخواف لو، كقد قاؿ تعالى: }كىلىوي أىخه أى 
 إليو.
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ةن رًجىاالن كىًنسىاءن فىًللذَّكىًر ًمٍثلي حىظّْ  كالحجة فيهما قبل اإلجماع قولو تعالى: }كىًإٍف كىانيوا ًإٍخوى
ٍيًن{ ]النساء: [ كفي ىذه اآلية كالذم قبلها كبلـ سيأتي ذكره في الحديث اآلتي ػ إف 176األينثػىيػى

  ػ.شاء اهلل
كقد اتضح من اآليتين أف تعصيب األخ ألختو سواء كاف المتوفى أحد األبوين أك الجد أك األخ 



 نصان، كما عدا ذلك تفريع كإجماع.
كالقسم الثالث من عصبة النسب ىو العاصب مع غيره، كذلك األخت ألبوين أك ألب كما زاد 

بلـ في الحديث الثالث من ىذا ػ إف عليها مع البنت فأكثر أك بنت اإلبن فصاعدان، كسيأتي الك
 شاء اهلل ػ.

كقد اختلف العلماء في اإلرث بالتعصيب أك الفرض أيهما أفضل كأقول على قولين: فالشافعية 
 كمن كافقهم قالوا: إنو بالفرض أقول من التعصيب كأفضل، لتػىقىدَّمىو كتأخر العاصب لما بقي.

بقي فؤلكلى رجل ذكر(( كبعدـ سقوطو بضيق  كاحتجوا بحديث: ))ألحقوا الفرائض بأىلها فما
التركة كتأخر العاصب قد يسقط باالستكماؿ، كبكثرة فرائضهم في القرآف بخبلؼ العصبة، 

كألف اهلل تعالى بين الفرائض بنفسو، كما ذاؾ إال لعظم شأنها، كجوز ابن الهايم ذلك، كفي شرح 
اؿ إذا انفرد، كألف التعصيب خاص )الجعبرية( العكس، كبو قاؿ الجمهور بدليل حيازتو للم

بالذكور كيعصبوف خواتهم كغالب ذم الفرض إناث، كألف ذا الفرض إنما فرض لو لضعفو، 
كاألصل في الذكور )التعصيب( كفي اإلناث )التسهيم( فالتعصيب أقول من الفرض، كىذا ىو 

 المعتمد ػ كاهلل اعلم ػ انتهى بزيادة يسيرة.
 إلى القسم الثاني من النسب بقولو:كأشار اإلماـ عليو السبلـ 
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 ]نصيب البنت كالبنتين كالثبلث[
حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ قاؿ: ))للبنت الواحدة النصف، 

كلئلبنتين فأكثر من ذلك الثلثاف، كلبنات اإلبن مع ابنة الصلب السدس تكملة الثلثين، كال 
ع ابنتي الصلب إال أف يكوف معهن أخ لهن يعصبهن، كلؤلخت من األب شيء لبنات اإلبن م

كاألـ النصف، كلئلثنتين كأكثر من ذلك الثلثاف، كاألخوات من األب مع األخوات من األب 
كاألـ بمنزلة بنات اإلبن مع بنات الصلب(( بيض لو في )التخريج( كلم أجده بهذا السياؽ فيما 

أئمة أىل البيت، لكن لمفردات فصولو شواىد قوية من كقفت عليو من كتب السنة ككتب 
 الكتاب كالسنة.

[ 11فيشهد لقولو للبنت الواحدة النصف قولو تعالى في آية: }ييوًصيكيمي اللَّوي ..{ ]النساء:
ةن فػىلىهىا النٍّْصفي { ]النساء: [ كأخرج البخارم في )الصحيح( بلفظ: 11بقولو: }كىًإٍف كىانىٍت كىاًحدى

ود، حدثنا أبو النضر، حدثنا معاكية بن شيباف، عن أشعث، عن األسود بن يزيد، حدثني محم
قاؿ: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلمان كأميران، فسألناه عن رجل توفي كترؾ ابنتو كأختو؟ فأعطى 



اإلبنة النصف كاألخت النصف كأخرجو الطحاكم، كيزيد بن ىاركف في كتاب ))الفرائض((  
لثورم، عن األشعث بن أبي الشعثاء، عن األسود بن يزيد، قاؿ قضى ابن كبلىما عن سفياف ا

 الزبير في ابنة كأخت، فأعطى اإلبنة النصف، كأعطى العصبة بقية الماؿ .
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فقلت لو: إف معاذان قضى فيها باليمن، فقاؿ أنت رسولي إلى عبد اهلل بن عتبة ػ ككاف قاضي 
جو الدارمي من طريق سفياف الثورم، عن األعمش، عن الكوفة ػ فحدثو بهذا الخبر، كأخر 

إبراىيم، عن األسود بن يزيد، أف ابن الزبير كاف ال يورث األخت من األب كاألـ أك من األب 
مع البنت حتى حدثو األسود أف معاذ بن جبل جعل للبنت النصف، كلؤلخت النصف، فقاؿ 

 اف قاضيو بالكوفة .أنت رسولي إلى عبد اهلل بن عتبة، فأخبره بذلك ػ كك
كأخرج الدرامي ػ أيضان ػ من طريق سفياف، عن األشعث بن أبي الشعثاء، عن األسود بن يزيد، 

 قاؿ: قضى معاذ بن جبل باليمن في بنت كأخت، فأعطى البنت النصف، كاألخت النصف.
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الد، حدثنا كأخرجو البخارم من طريق األسود بن يزيد بإسناد آخر، قاؿ: حدثنا بشر بن خ
جعفر بن محمد، عن شعبة، عن سليماف، عن إبراىيم، عن األسود، قاؿ: قضى فينا معاذ بن 

جبل على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم النصف لئلبنة كالنصف اآلخر لؤلخت، ثم 
قاؿ سليماف: قضى فينا كلم يذكر على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كالقائل ىو 

عبة، كسليماف ىو األعمش، كفي )فتح البارم(: أف األعمش ركل الحديث أكالن بإثبات قولو ش
على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فيكوف مرفوعان على الراجح في المسألة، كمرة 
بدكنها فيكوف موقوفان. كقد أخرجو اإلسماعيلي عن القاسم بن زكريا، عن بشر بن خالد ػ شيخ 

م ػ فيو مثلو، لكن قاؿ: قاؿ سليماف بعد قاؿ القاسم: كحدثنا محمد بن عبد األعلى، البخار 
حدثنا خالد بسنده بلفظ: قضى فينا معاذ .. ]إلى أف قاؿ[: كسياقو مشعر بأف ذلك كاف على 
عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، ألف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم ىو الذم أمره 

كما ىو صريح ما ذكره البخارم كغيره في الزكاة، كأخرجو أبو داكد كالدار قطني على اليمن،  
من كجو ثالث عن األسود أف معاذ أكرث فذكره، كزاد: كىو باليمن، كنبي اهلل صلى اهلل عليو 

 كآلو كسلم يومئذ حي.
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ى اهلل عليو كآلو كللدار قطني من كجو آخر عن األسود قدـ علينا معاذ حين بعثو رسوؿ اهلل صل
كسلم، فذكره باختصار، كىذا أصرح ما كجدت في ذلك(( قالو الحافظ ابن حجر، كمدار 

الخبر على األسود بن يزيد، كرجاؿ إسناده كلهم من رجاؿ الصحيح، كلو شاىد عند أحمد، 
كالبخارم، كأبو داكد، كالترمذم، كالحاكم، كابن ماجة، كابن عدم، كالبيهقي، كالطحاكم، 

رامي، كلهم من طريق ىزيل بن شرحبيل األكدم، كفيو التصريح عند الجميع بذكر النصف كالد
 للبنت، كسيأتي في شواىد بنت اإلبن مع ابنة الصلب السدس.

حديث ابن مسعود اآلتي شاىدان لما ىنا، كيؤيد ذلك ما أخرجو الطبراني من طريق ابن عباس في 
ةن فػىلىهىا النٍّْصفي { ]النساء:قولو تعالى: }ييوًصيكيمي اللَّوي ..{ إلى  [ أنو 11قولو: }كىًإٍف كىانىٍت كىاًحدى

قاؿ لما نزلت ىذه اآلية قالوا: يا رسوؿ اهلل أتعطي الجارية نصف الميراث كىي ال تركب الفرس 
.  كال تدافع العدك، ككانوا في الجاىلية ال يعطوف الميراث إال لمن قاتل القـو

ضان ػ من طريق بشر بن عمر، قاؿ: سألت ابن أبي الزناد عن كشاىد آخر: أخرج الدرامي ػ أي
رجل ترؾ ابنتو كأختان؟ قاؿ: البنتو النصف، كألختو ما بقي، قاؿ أخبرني أبي عن خارجة بن زيد، 

 أف زيد بن ثابت كاف يجعل األخوات عصبة البنات ال يجعل لهن إال ما بقي ػ انتهى .
ـى الكبلـ عليو في عصبة البنوة، كىو معتضد بما كفي إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد تػى  قىدَّ

ذكرنا، كبما سيأتي في الحديث الثالث ػ إف شاء اهلل ػ كسيأتي في حديث: ))األخوات مع 
 البنات عصبة ..(( ما يشهد لهذا.
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كحكى الحافظ ابن حجر في )الفتح(: ))أف أىل الجاىلية كانوا ال يورثوف البنات(( كما حكاه 
 أبو جعفر بن حبيب في )كتاب المجبر(.

كحكى أف بعض عقبلء الجاىلية كرث البنت، لكن سول بينها كبين الذكر، كىو عامر بن جشيم 
 ػ بضم الجيم كفتح المعجمة ػ.

كيشهد لقولو: ))كلئلبنتين فأكثر من ذلك الثلثاف(( ما سيأتي في المنبرية، كما ذكره في 
من األنصار أتت النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كمعها )التلخيص( بلفظ: حديث أف امرأة 

ابنتاف، فقالت يا رسوؿ اهلل ىاتاف بنتا سعد بن الربيع قتل أبوىما معك يـو أحد، كأخذ عمهما 
مالو، ككاهلل ال ينكحاف كال ماؿ لهما، فقاؿ: ))يقضى اهلل في ذلك(( فأنزؿ اهلل: }ييوًصيكيمي اللَّوي 



[ اآلية، فدعاىم النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فأعطى البنتين 11]النساء: ًفي أىٍكالىدًكيٍم ...{
الثلثين، كاألـ الثمن، كقاؿ للعم: خذ الباقي أحمد، كأبو داكد، كابن ماجة، كالحاكم من حديث 

عبد اهلل بن محمد بن عقيل، عن جابر، كفي ركاية ألبي داكد: ىاتاف بنتا ثابت بن قيس، قالو 
 خطأ ػ انتهى .أبو داكد كىو 
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كذكره في )تخريج الفرائض( بلفظ: حديث أنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ ألخي سعد أعط 
ابنتي سعد الثلثين، كأمهما الثمن، كما بقي فهو لك، كىو أكؿ ميراث قسم في اإلسبلـ، أخرجو 

جاءت امرأة أبو داكد، كالترمذم كصححو، كلفظو في حساف )المصابيح( حديث جابر قاؿ: 
سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقالت: يا رسوؿ اهلل 

ىاتاف ابنتا سعد قتل أبوىما معك يـو أحد كإف عمهما أخذ مالهما، فنزلت آية الميراث، فبعث 
كأمهما الثمن،  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم إلى عمهما فقاؿ: أعط ابنتي سعد الثلثين،

 كما بقي فهو لك .
قاؿ في )التناقيح(: ركاه أبو داكد، كالترمذم، كابن ماجة، من حديث جابر بن عبد اهلل، كقاؿ 

 الترمذم: حسن صحيح ػ انتهى.
كفي نسخة: صححو من الترمذم صحيح حسن، ككذا نقلو عبد الحق عن الترمذم، كفي نسخة 

حديث عبد اهلل بن محمد بن عقيل، كقاؿ الحاكم:  من الترمذم: حديث حسن ال يعرؼ إال من
صحيح اإلسناد، كذكره في )منتقى األخبار( بلفظو، كنسبو إلى الخمسة إال النسائي، كزاد فيو: 

 قتل أبوىما معك في أحد شهيدان.
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كفي قولو: ))بعد يقضى اهلل في ذلك(( فنزلت آية الميراث، قاؿ في )نيل األكطار(: ))حسنو 
ترمذم، كأخرجو ]أيضان[ الحاكم(( كذكره المحقق المقبلي في )اإلتحاؼ( كنسبو إلى أحمد ال

كأبو داكد إلى آخر ما ذكره في )التلخيص( ثم قاؿ: كزاد في )الدر المنثور(: على ىؤالء 
المخرجين الطيالسي، كمسدد، كابن سعد، كابن أبي شيبة، كابن أبي عمرك، كابن منيع، كابن أبي 

با يعلى، كابن أبي حاتم، كابن حباف، كالبيهقي في )سننو( كذكر أنو أكؿ ميراث قسم أسامة، كأ
 في اإلسبلـ ػ انتهى.



كقد عرفت ما ذكره في )التلخيص( ككقع في ركاية ألبي داكد: ))ىاتاف بنتا ثابت بن قيس (( 
 قلت: كأخرجو ابن حـز في )المحلى( كبلىما من طريق مسدد، كقاؿ: أنا بشر بن المفضل

قاؿ: نا عبد اهلل بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد اهلل، قاؿ: خرجنا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كآلو كسلم حتى جئنا امرأة من األنصار في األسواؽ، فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا 

ما، كلم رسوؿ اهلل ىاتاف بنتا ثابت بن قيس قتل معك يـو أحد كقد استٌف عمهما مالهما كميراثه
يدع لهما ماالن إال أخذه، فما ترل يا رسوؿ اهلل؟ فواهلل ال تنكحاف أبدان إال كلهما ماؿ، فقاؿ 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))يقضي اهلل في ذلك (( كقاؿ: نزلت سورة النساء: 

صلى اهلل عليو كآلو [ اآلية، فقاؿ رسوؿ اهلل 11}ييوًصيكيمي اللَّوي ًفي أىٍكالىدًكيٍم ...{ ]النساء:
كسلم: ))ادعوا لي المرأة كصاحبها (( فقاؿ لعمهما: ))أعطهما الثلثين ، كأعط أمهما الثمن، 

 كما بقي فهو لك(( .
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قاؿ أبو داكد: ))أخطأ بشر فيو، إنما ىما ابنتا سعد بن الربيع، كثابت بن قيس قتل يـو 
بد اهلل بن محمد بن عقيل عن جابر، قاؿ: ))قولو اليمامة(( ، كأخرجو البيهقي بلفظو من طريق ع

 ثابت بن قيس خطأ، إنما ىو سعد بن الربيع(( .
كيشهد لهما من الكتاب قولو تعالى: }فىًإٍف كينَّ ًنسىاءن فػىٍوؽى اثٍػنىتػىٍيًن فػىلىهينَّ ثػيليثىا مىا تػىرىؾى كىًإٍف كىانىٍت 

ةن فػىلىهىا النٍّْصفي { ]النساء: ـى [ ىو عائد 11كىاًحدى على اإلناث البلتي ىن بعض األكالد المتػىقىدَّ
[ السالف ذكرىا في 11ذكرىم في قولو تعالى: }ييوًصيكيمي اللَّوي ًفي أىٍكالىدًكيٍم ...{ ]النساء:

الحديث األكؿ، إذ ىو في قوة أكالدكم الذكور كاإلناث، كالضمير في كن يعود على اإلناث 
{ أم الذكور كاإلناث، فعاد الضمير على أحد قسمي البلتي شملهن قولو: }ًفي أىٍكالىدًكيمٍ 

األكالد، كنساء خبر كاف، كفي )الكشاؼ(: ))فإف كانت البنات أك المولودات نساءن خلصان ليس 
 معهن رجل ػ يعني بنات ليس معهن ابن(( ػ انتهى.

 سيأتي الكبلـ عليها، كأخرجو البخارم في )الصحيح( في )باب ميراث الولد من أبيو كأمو(
كقاؿ زيد بن ثابت: إذا ترؾ رجل أك امرأة بنتانُي فلها النصف، كإف كانتا اثنتين أك أكثر فلهن 

ـى الكبلـ على كصلو. ـى، كقد تػىقىدَّ  الثلثاف .. إلى آخر ما تػىقىدَّ
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ـى أنها في تركة سعد ب ن كقد اختلف العلماء في سبب نزكؿ آية: }ييوًصيكيمي اللَّوي{ فمنها ما تػىقىدَّ
الربيع، أك في تركة ثابت بن قيس، كفي )الكشاؼ( في قولو تعالى: }لًلرّْجىاًؿ نىًصيبه ًممَّا تػىرىؾى 

اًف كىاألىقٍػرىبيوفى ...{ ]النساء: [ اآلية ما لفظو: كركم أف أكس بن الصامت األنصارم ترؾ 7اٍلوىاًلدى
عرفطو، ميراثو عنهن ككاف امرأتو أـ كحة كثبلث بنات فزكل ابنا عمو سويد كعرفجو ػ أك قتاده ك 

أىل الجاىلية ال يورثوف النساء كاألطفاؿ، كيقولوف: ال يرث إال من طاعن بالرماح، كذاد عن 
الحوزة، كحاز الغنيمة، فجاءت أـ كحة إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم في مسجد 

إليهما: ))ال الفضيح، فشكت إليو؟ فقاؿ: ارجعي حتى أنظر ما يحدث اهلل، فنزلت، فبعث 
تفرقا من ماؿ أكس شيئان فإف اهلل قد جعل لهن نصيبان((، كلم يبين حتى تبين، فنزلت: }ييوًصيكيمي 

 اللَّوي{ فأعطى أـ كحة الثمن، كالبنات الثلثين، كالباقي ابني العم ػ انتهى.
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اؿ الواحدم في كفي )اإلنتصاؼ( كغيره بلفظ: ىكذا أكرده الثعلبي، ثم البغوم بغير سند، كق
)األسباب(: قاؿ المفسركف: إف أكس بن ثابت توفي، كترؾ امرأة يقاؿ لها: أـ كحة.. إلى آخره 
بأكثر لفظو.. إلى أف قاؿ: كالظاىر أنو عنى بقولو المفسركف الكلبي كمقاتل كأشباىهما، كمثل 

ـ كحة، قاؿ: ما في )الكشاؼ( ذكره في )الفتوحات الربانية( باختبلؼ يسير، كزاد فيها في أ
بضم الكاؼ كالحاء المشددة، كفي مسجد الفضيح، قاؿ: كىو بالضاد كالخاء المعجمتين 
موضع بالمدينة، فشكت إليو كقالت: يا رسوؿ اهلل إف أكس بن ثابت مات كترؾ عليَّ ثبلث 
بنات كأنا امرأتو، كليس عندم ما أنفق عليهن، كقد ترؾ أبوىن ماالن حسنان، كىو عند سويد 

ة لم يعطياني كال بناتو شيئان كىن في حجرم ال يطعمن كال يسقين؟ فدعاىما رسوؿ اهلل كعرفج
فقاال: يا رسوؿ اهلل أكالدىا ال يركبن فرسان كال يحملن كبلن كال ينكين عدكان، فنزلت ىذه اآلية، 
 فأثبتت لهن الميراث فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ال تقربا من ماؿ أكس شيئان 

ـى باختبلؼ يسير.  ((.. إلى آخر ما تػىقىدَّ
كقد ركل الطبراني ىذه القصة من طريق ابن جريج، عن عكرمة على غير ىذا السياؽ، كلفظو: 
نزلت في أـ كحة، كثعلبة، كأكس بن سويد، كىم من األنصار كاف أحدىما زكجها، كاآلخر عم 

 كلدىا.
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ريق السدم، قاؿ في قولو تعالى: }ييوًصيكيمي اللَّوي ًفي كأخرج ابن جرير، كابن أبي حاتم، من ط
[: إنو كاف أىل الجاىلية ال يورثوف الجوارم كال الضعفاء من 11أىٍكالىدًكيٍم ...{ ]النساء:

الغلماف، كال يورثوف إال من أطاؽ القتاؿ، فمات عبد الرحمن بن حساف ػ الشاعر ػ كللمحقق 
 لشاعر ػ.المقبلي في )اإلتحاؼ( أخو حساف ػ ا

كفي ركاية ابن أخي حساف، كفيو: كترؾ امرأة يقاؿ لها أـ كحة، كترؾ خمس أخوات، فجاءت 
الورثة فأخذكا مالو، فشكت أـ كحة ذلك إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فأنزلت ىذه 

ةن فػىلىهىا النٍّْصفي { اآلية: }فىًإٍف كينَّ ًنسىاءن فػىٍوؽى اثٍػنىتػىٍيًن فػىلىهينَّ ثػيليثىا مىا تػىرىؾى كىًإٍف كى  انىٍت كىاًحدى
ا تػىرىٍكتيٍم ًإٍف لىٍم يىكيٍن لىكيٍم كىلىده فىًإٍف كىافى لىكيٍم 11]النساء: [ ثم قاؿ في أـ كحة: }كىلىهينَّ الرُّبيعي ًممَّ

 [ كىكذا في )الدر المنثور(.12كىلىده فػىلىهينَّ الثُّميني ًممَّا تػىرىٍكتيٍم{ ]النساء:
اؼ( بلفظو، كفي )التهذيب( للحاكم أبي سعيد بن المحسن بن كرامة كذكره في )االنتص

الجشمي البيهقي، من طريق جابر بن عبد اهلل، أنها نزلت في قصتو حين جاء رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو كآلو كسلم يزكره كىو مريض فسألو عن الوصية لخواتو، كسيأتي ذكره في شواىد 

 األخوات.
أنو قاؿ: كإنما نزلت آية الفرض في بنات محمود بن مسلمة ػ كذكر البيهقي عن الشافعي، 

 انتهى.
 كقد تتبعت األقواؿ من مظآنها فلم أجد غيرىا، كاهلل أعلم.
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ـى ىو باعتبار ما ثبت عند كل كاحد  إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم إف سبب اإلختبلؼ بين ما تػىقىدَّ
ياف ما فيها من اإلجماؿ الناشىء من لفظة: منهم إف ذلك ىو سبب نزكؿ اآلية المذكورة، لب

))فوؽ اثنتين((، كثبت من مجموع كل ذلك أنها كاقعة سبب كال يمكن فيما ذكرنا من األقواؿ 
الحمل على تعدد الواقعة، لما أخرجو أبو داكد كالبيهقي: ))إف بشر بن المفضل أخو زكجها 

 عد بن الربيع((.أخطأ فيو ػ أم في ذكر ثابت بن قيس ػ كإنما ىما بنتا س
كذكره في )التلخيص( كنسبو إلى أبي داكد، أف ثابت بن قيس قتل يـو اليمامة، كزاد في 

)مختصر السير( للمنذرم في خبلفة أبي بكر، كما قيل: أنها نزلت في أكس بن الصامت، أك 
أكس بن ثابت، أك أكس بن سويد، ال أصل لكل ذلك في كتب السنة، كلم أجد لكل ذلك أم 

 د بعد مزيد البحث ػ كاهلل أعلم ػ.إسنا
كأما ما ذكره البيهقي عن الشافعي، أنها نزلت في بنات محمود بن مسلمة، فقد ذكر البيهقي 



بلفظ: كرده بعض الشافعية، قاؿ: قلت: لم أجد في شيء مما بأيدينا من كتب الحديث 
لمة، كإنما المذكور كالتفسير كأسباب النزكؿ أف اآلية المذكورة نزلت في بنات محمود بن مس

 فيها أنها نزلت في جابر، أك بنتي سعد بن الربيع.
ثم قاؿ البيهقي: ))كقد قيل: إف التي نزلت في جابر ىي آية الفرض التي في آخر سورة النساء، 

ألف جابر يومئذ لم يكن لو كلد كال كالد، كالتي في أكؿ سورة النساء أنزلت في بنتي سعد بن 
 فعي(( .الربيع كما قاؿ الشا
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كسياؽ اآلية في البنات تدفع نزكلها في أـ كحة زكجة عبد الرحمن بن أخي حساف الشاعر 
كخواتو، أك في جابر بن عبد اهلل كخواتو، كاآلية التي نزلت فيهما كأمثالها ىي آية الكبللة التي 

 في آخر سورة النساء.
لميراث ما في آخر آية: }كىلىكيٍم ًنٍصفي مىا كيمكن الجمع بين ما ركل عنهما أف مرامهما من آية ا

[ المتصلة بآية: }ييوًصيكيمي اللَّوي{ بقولو تعالى: }كىًإٍف كىافى رىجيله 12تػىرىؾى أىٍزكىاجيكيٍم {]النساء:
{]النساء: [ لكنها خاصة في األخوة ألـ، ثم أنزؿ اهلل و12ييورىثي كىبلىلىةن أىًك اٍمرىأىةه كىلىوي أىخه أىٍك أيٍخته

 ية الكبللة العامة المذكورة بآخر سورة النساء.آ
فاستباف بما ذكرنا عدـ ثبوت األقواؿ المذكورة، ما عدا القوؿ بنزكلها في بنتي سعد بن الربيع 

كىو الحق، كصوبو أبو داكد، كقرره البيهقي كىو الصحيح، كذكرنا سابقان أنو أخرجو أحمد، كأبو 
 كما في )التلخيص( كصححو الحاكم.داكد، كالترمذم، كابن ماجة، كالحاكم،  

كقاؿ الترمذم: حسن صحيح، كعنو صحيح اإلسناد، كفي )تخريج الفرائض(: أنو غريب، 
. ـى ذكر ما زاد في )الدر المنثور( على ىؤالء المخرجين، كأخرجو ابن حـز  كتػىقىدَّ

بن عبد  كذكره في )الجامع الكافي(: كمدار الخبر على عبد اهلل بن محمد بن عقيل، عن جابر
اهلل، كال يعرؼ إال من حديثو، كما نص على ذلك الترمذم كغيره، كذكر في )نيل األكطار(: 

 ))أنو قد اختلف األئمة فيو(( .
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قاؿ الترمذم: ىو صدكؽ، سمعت محمدان يقوؿ: ))كاف أحمد كإسحاؽ كالحميدم يحتجوف 
كؿ اآلية في بنتي سعد بن الربيع، إذ بحديثو(( كما في الخبر بلفظ: ))قتل يـو أحد(( مؤيد لنز 



ليس في السير في أسامي قتلى أحد، ذكر أحد ممن قيل أنها نزلت فيو غير سعد بن الربيع، 
كيشهد لذلك ما ذكره البيهقي في )سننو(، كالمقبلي في )إتحافو( كالحاكم في )تهذيبو( 

بة بنت زيد، امرأة سعد بن كغيرىم، أنو أكؿ ميراث قسم في اإلسبلـ، كالمرأة المذكورة ىي حبي
 الربيع، جدة خارجة بن زيد.

[ اآلية ال خبلؼ بين جميع العلماء أنها أكؿ ما 7كقولو تعالى: }لًلرّْجىاًؿ نىًصيبه ..{ ]النساء:
 نزؿ في الرد، لما كانت عليو الجاىلية من عدـ توريث النساء كالصغار من الغلماف.

االستقبلؿ دكف إدراجهن في تضاعيف أحكاـ الرجاؿ  قاؿ أبو السعود: كإيراد حكم النساء على
بأف يقاؿ للرجاؿ كللنساء، ألجل االعتناء بأمرىن كلئليذاف بأصالتهن في استحقاؽ اإلرث، 

كللمبالغة في إبطاؿ ما عليو الجاىلية.. إلى أف قاؿ في قولو: }ًممَّا قىلَّ ًمٍنوي أىٍك كىثػيرى { 
بعض األمواؿ ببعض الورثة كالخيل كآلة الحرب  [: كفائدتو دفع توىم اختصاص7]النساء:

 للرجاؿ، كتحقيق لكل من الفريقين حقان من كل ما دؽ كجل. انتهى.
، كال خبلؼ أف اهلل تعالى  كسيأتي ػ إف شاء اهلل ػ ذكر ىذا في )الوصايا( في الرد على ابن حـز

ورة )النساء( بين فيها لم يبين كم ىو النصيب في ىذه اآلية، كقد بينو تعالى بثبلث آيات في س
 تفاصيل أحكاـ المواريث المجملة في ىذه اآلية:
 [ اآلية بٌين فيها إرث األصوؿ كالفصوؿ.11األكلى: قولو تعالى: }ييوًصيكيمي اللَّوي ..{]النساء:

(1/262) 

 

[ 12]النساء:كالثانية: بين فيها ًإرث الزكجين بقولو تعالى: }كىلىكيٍم ًنٍصفي مىا تػىرىؾى أىٍزكىاجيكيٍم { 
 كفي آخرىا آية الكبللة الشتوية بٌين فيها إرث األخوة كاألخوات من األـ.

كالثالثة: آية الكبللة الصيفية بين فيها إرث األخوة كاألخوات األشقاء أك ألب، بقولو تعالى: 
...{اآلية]النساء:  [.176}قيًل اللَّوي يػيٍفًتيكيٍم ًفي اٍلكىبلىلىًة ًإًف اٍمريؤه ىىلىكى

شهد لقولو: ))كلبنات االبن مع ابنة الصلب السدس تكملة الثلثين(( كحكم بنت االبن مع كي
ابنة الصلب كذلك كما ىو المشهور في كتب السنة كاألئمة كسائر كتب الفرائض، كفي 

)التلخيص(: حديث ىزيل بن شرحبيل سأؿ أبو موسى عن بنت كبنت ابن كأخت.. الحديث، 
بنتو النصف، كلؤلخت النصف.. إلى أف قاؿ: كفيو قوؿ ابن كلفظو عند الرافعي، فقاؿ: ال

مسعود: ))لئلبنة النصف، كإلبنة االبن السدس تكملة الثلثين كما بقي فلؤلخت(( أحمد 
كالبخارم، كأبو داكد، كالترمذم، كالحاكم من ىذا الوجو، زاد ابن عدم كالبخارم: جاء رجل 

 اىلي، كالباقي نحوه.إلى أبي موسى األشعرم، كسليماف بن ربيعة الب



)تنبيو(: )ىزيل( قيده الرافعي في األصل بالزام، كإٌنما صنع ذلك مع كضوحو، ألنو كقع في  
 كبلـ كثير من الفقهاء )ىذيل( بالذاؿ، كىو تحريف. انتهى.
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كأخرجو البيهقي في )سننو الكبرل( بلفظ: ))أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الركذبارم، ثنا 
بكر محمد بن أحمد العسكرم، ثنا جعفر بن محمد القبلنسي، ثنا آدـ بن أبي أياس، عن أبو 

شعبة، ثنا أبو قيس: سمعت ىزيل بن شرحبيل قاؿ: سئل أبو موسى عن ابنة كابنة ابن كأخت، 
فقاؿ: البنتو النصف، كلؤلخت النصف، كائت ابن مسعود فسيتابعني فسئل عنها ابن مسعود، 

ى فقاؿ: لقد ضللت إذا كما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسوؿ كأخبر بقوؿ أبي موس
اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، البنتو النصف، كالبنة االبن السدس تكملة الثلثين، كما بقي 
فلؤلخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقوؿ ابن مسعود، فقاؿ: ال تسألوني ما داـ ىذا الحبر 

 فيكم(( .
ػ من طرؽ شتى مختصران كمطوالن، كسكت عن رجاؿ إسناده، كأخرجو البخارم  كأخرجو ػ أيضان 

 بلفظو من طريق شعبة، كأبو القيس ىو األكدم عبد الرحمن بن ثركاف .
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قاؿ ابن حجر: ))ككقع في ركاية غندر عن شعبة عند النسائي من طريق ككيع عن سفياف، عن 
بي موسى األشعرم كىو األمير، كإلى سليماف بن ربيعة أبي قيس بلفظو، كفيها: جاء رجل إلى أ

الباىلي، كأخرجو ابن حـز في )المحلى( من طريق شعبة بلفظ إسناده كمتنو، كأخرجو أبو داكد 
في )باب ما جاء في ميراث الصلب( قاؿ: ))حدثنا عبد اهلل بن عامر ابن زرارة قاؿ: حدثنا علي 

، عن ىزيل بن شرحبيل األكدم، قاؿ: جاء رجل بن مسهر، عن األعمش، عن أبي قيس األكدم
إلى أبي موسى األشعرم، كسلماف بن ربيعة، فسألهما عن ابنة كابنة ابن كأخت ألب كأـ؟ فقاال: 
البنتو النصف، كلؤلخت من األب كاألـ النصف، كلم يورثا بنت االبن شيئان، كائت ابن مسعود 

ما، فقاؿ: لقد ضللت إذان كما أنا من المهتدين، فإنو سيتابعنا، فأتاه الرجل فسألو كأخبره بقوله
كلكني سأقضي فيها بقضاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: البنتو النصف، كالبنة االبن 

 سهم تكملة الثبلثين، كما بقي فلؤلخت من األب كاألـ(( .
الثورم، كأخرجو الطحاكم بلفظو، ككذا الترمذم، كالدارمي، كابن ماجة من طرؽ، عن سفياف 



عن أبي قيس األكدم، عن ىزيل.. إلى آخره، بلفظ حديث أبي داكد، بدكف قولو: ))كلم يورثا 
بنت االبن شيئان(( كليس في حديثهم ذكر األخت من األب كاألـ كزيادة ذكر ابن مسعود بعد 

قولو فأتى الرجل كلم يذكر الضمير، كفي )تخريج الفرائض( بلفظ: حديث ابن مسعود في بنت 
ت ابن كأخت ألقضين فيها بقضاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، للبنت النصف، كبن

 كإلبنة االبن السدس، كما بقي فلؤلخت.
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كفي ركاية للبخارم: ألقضين فيها بقضاء النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، إذ قاؿ: قاؿ النبي 
االبن السدس، كما بقي فلؤلخت(( كذكره صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))للبنت النصف، كالبنة 

في )حساف المصابيح( قاؿ في )التناقيح(: ككاف حق المصنف ػ يعني صاحب المصابيح ػ أف 
 يذكره في )الصحاح( ال في )الحساف( ػ انتهى.

كأخرجو الدار قطني، كفيو: فقاؿ ابن مسعود: كيف أقوؿ مثل قوؿ أبي موسى، كقد سمعت 
و كآلو كسلم يقوؿ، فذكره، كفي إسناده الحجاج بن أرطأة، قاؿ ابن رسوؿ اهلل صلى اهلل علي

: ىالك.  حـز
كفي ركاية للبخارم كالبيهقي: فأتينا أبا موسى.. إلى آخره، كفيو إشارة أف ىزيبلن الراكم توجو مع 
السائل إلى ابن مسعود فسمع جوابو، فعاد إلى أبي موسى فأخبركه، كفي ركاية ألبي داكد، كابن 

كالدرامي، كالطحاكم: ))أف األخت ألبوين(( فيقيد بها الركايات المطلقة، كسيأتي ماجة، 
 الكبلـ عليها في الحديث اآلتي بعد ىذا.

قاؿ ابن بطاؿ فيو: ))إف العالم يجتهد إذا ظن أف ال نص في المسألة، كال يتولى الجواب إلى 
كآلو كسلم، فيجب الرجوع  أف يبحث، كأف الحجة عند التنازع سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

إليها، كال خبلؼ بين الفقهاء فيما ركاه ابن مسعود، كفي جواب أبي موسى إشعار بأنو رجع عما 
 قالو(( .

قاؿ ابن عبد البر: ))لم يخالف في ذلك إال أبو موسى األشعرم، كسلماف بن ربيعة الباىلي، 
 كقد رجع أبو موسى عن ذلك، كلعل سلماف رجع كأبي موسى(( .
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كالمراد بالقضاء في ىذه المسألة ىنا القضاء بطريق الفتول، ألنو لم يكن يومئذ قاضيها، ككانت 
ىذه القصة في زمن عثماف، إذ ىو الذم أمَّرى أبا موسى على الكوفة كسلماف قاضيها، ككاف قبل 

 ذلك ابن مسعود أميرىا ثم عزؿ عنها قبل كالية أبي موسى .
أدل معناىا شاىدة لحديث األصل، لداللة حكمي على الواحد حكمي  ككل ىذه األدلة كما

على الجماعة، كلئلجماع إنما ثبت ألحد األصناؼ ذكران أك أنثى كراثة أك منعان ثبت لسائر 
 الصنف، كال خبلؼ في ذلك.

كيشهد لقولو: ))كال شيء لبنات االبن مع بنتي الصلب إال أف يكوف معهن أخ لهن يعصبهن(( 
م ابنة االبن مع بنتي الصلب، إال أف يكوف معها أخ لها يعصبها في الباقي، لما كىكذا حك

حكاه في )أصوؿ األحكاـ( مرفوعان بلفظ: ))كال شيء لبنات االبن مع بنتي الصلب ، إال أف 
 يكوف معهن أخ لهن يعصبهن، كاألصح أنو موقوؼ على علي عليو السبلـ((.

رنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ، ثنا إبراىيم بن عبيد كأخرج البيهقي في )سننو(: ))قاؿ: أخب
هلل األصبهاني، ثنا إسماعيل بن إبراىيم بن الحارث القطاف، ثنا الحسن بن عيسى، ثنا جرير، 

عن المغيرة، عن أصحابو، كعن أصحاب إبراىيم كالشعبي، ىذا ما اختلف فيو علي، كعبد اهلل، 
ي قوؿ علي كزيد: لبلبنتين الثلثاف، كما بقي البن االبن كابنة كزيد: ابنتاف، كابن ابن، كابنة ابن، ف

 االبن للذكر مثل حظ األنثيين(( .
كفي )الجامع الكافي(: كإذا استكمل البنات الثلثين سقطن بنات االبن، إال أف يكوف معهن أخ 

 لهن، أك أسفل منهن ذكر فيعصبهن.
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ي كزيد في بنتين كبنات ابن كبني ابن: ))للبنتين كالوجو في ذلك: ما نص عليو، بلفظ: قاؿ عل
الثلثاف، كما بقي بين بنات االبن كبني االبن للذكر مثل حظ األنثيين(( كىو بلفظو في )المنهاج 

 الجلي(.
كأخرج الدارمي، قاؿ: ))أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفياف، عن معبد بن خالد، عن 

بنتين كابنة ابن كابن ابن، يعطى اإلبنتين الثلثين، كما مسركؽ، عن عائشة، أنها كانت تشرؾ في ال
 بقي فشركتهم(( .

كفيو قاؿ: ))حدثنا محمد، حدثنا سفياف، عن األعمش، عن إبراىيم، عن مسركؽ، أنو كاف 
يشرؾ، قاؿ لو علقمة: ىل أحد منهم أثبت من عبد اهلل ؟ قاؿ: ال، كلكني رأيت زيد بن ثابت 

 تين، كبنت ابن، كابن ابن، ]كأختين[((ػ انتهى .كأىل المدينة يشركوف في ابن



كيشهد لقولو: ))كلؤلخت من األب كاألـ النصف(( ما سيأتي لئلماـ في )باب الجد( أنو كاف 
يعطي األخت ألب كأـ النصف، كعنو أنو كاف يعطي األخت النصف، كشواىدىما اآلتي ذكرىا 

إف كانت مطلقة فتنصرؼ إلى الفرد شاىدة لهذا، ك األخت في قولو: ))ككاف يعطي األخت(( ك 
 الكامل ػ أم األخت من األب كاألـ ػ قالو المحقق الجبلؿ.

كأخرج أحمد من طريق زيد بن ثابت: أنو سئل عن زكج كأخت ألبوين فأعطى الزكج النصف 
 كاألخت النصف، كقاؿ: حضرت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قضى بذلك .

كنسبو إلى أحمد، كفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم كقد اختلط،  فذكره في )منتقى األخبار(
 كبقية رجالو رجاؿ الصحيح.
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كيشهد لقولو: ))كلئلثنتين كأكثر من ذلك الثلثاف(( ما سيأتي لئلماـ في )باب الجد(: ككاف 
حلى( يعطي األختين الثلثاف، كشواىده اآلتية شاىدة لما ىنا كنص على ذلك ابن حـز في )الم

 ك)الجامع الكافي( كسنذكر األدلة عنهما فيما سيأتي.
ا كيشهد لهما قولو تعالى: }قيًل اللَّوي يػيٍفًتيكيٍم ًفي اٍلكىبلىلىًة ًإًف اٍمريؤه ىىلىكى لىٍيسى لىوي كىلىده كىلىوي أيٍخته فػىلىهى 

..{ ]النساء: انػىتىا اثٍػنىتػىٍيًن 176ًنٍصفي مىا تػىرىؾى { [.. إلى قولو: }فىًإٍف كى فػىلىهيمىا الثػُّليثىاًف ًممَّا تػىرىؾى
[ كىذه آية الكبللة الصيفية، كمن السنة ما أخرجو مسلم في )صحيحو( من أربع 176]النساء:

طرؽ، عن محمد بن المنكدر، سمع جابر بن عبد اهلل قاؿ: مرضت، فأتاني رسوؿ اهلل صلى اهلل 
توضأ كصب عليَّ من كضوئو فأفقت، عليو كآلو كسلم كأبو بكر يعوداني ماشيين، كأغمى عليَّ ف

 قلت: يا رسوؿ اهلل كيف أقضي في مالي فلم يرد علي شيئان، حتى نزلت آية الميراث .
ٍفتيونىكى قيًل اللَّوي يػيٍفًتيكيٍم  كذكره في )فتح البارم( في تفسير سورة النساء، كزاد في آخره: }يىٍستػى

دة مدرجة، كأف الصواب ما أخرجو الترمذم [ كذكر أف ىذه زيا176ًفي اٍلكىبلىلىًة..{ ]النساء:
من طريق يحيى بن آدـ، عن ابن عيينة، حتى نزلت: }ييوًصيكيمي اللَّوي ًفي أىٍكالىدًكيٍم ..{ 

 [ .11]النساء:
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كأخرجو ابن حـز من طريق ابن الزبير، عن جابر بن عبد اهلل، قاؿ: اشتكيت كعندم سبع 
لى اهلل عليو كآلو كسلم فنضخ في كجهي فأفقت، فقلت: يا أخوات، فدخل عليَّ رسوؿ اهلل ص



رسوؿ اهلل أال أكصي ألخواتي ]بالثلث[ ، ثم خرج فتركني، ثم رجع إلي فقاؿ: ))إني ال أراؾ 
ميتان من كجعك ىذا ، كإف اهلل قد أنزؿ فبين الذم ألخواتك، فجعل لهن الثلثين(( فكاف جابر 

[ قاؿ ابن 176ونىكى قيًل اللَّوي يػيٍفًتيكيٍم ًفي اٍلكىبلىلىًة..{]النساء:يقوؿ: نزلت ىذه اآلية في: }يىٍستػىٍفتي 
: كىذا مما ال خبلؼ فيو.  حـز

ٍفتيونىكى قيًل اللَّوي  كأخرج النسائي من طريق جابر كذكر الحديث، كفيو نزلت ىذه اآلية: }يىٍستػى
دة بعد قولو: ))أال أكصي [ كأخرجو البيهقي من طريق جابر، كفيو زيا176يػيٍفًتيكيٍم ..{ ]النساء:

 ألخواتي بالثلثين(( فقاؿ: أحسن .
كسيأتي بتمامو في )الوصايا(، كأخرجو البخارم من طريق شعبة عن محمد بن المنكدر بلفظو، 

 كفيو: فنزلت آية الفرض.
قاؿ البيهقي: كقد أخرجو الطيالسي، ككىب بن جرير مختصران، كركل كثير بن ىشاـ نحو ركاية 

البيهقي كالبخارم من طريق ابن إسحاؽ، عن البراء، قاؿ: ))آخر آية نزلت كىب، كأخرجو 
..{ ]النساء: [(( اآلية ، كمن طريق بكر بن خبلد، عن 176خاتمة سورة النساء: }يىٍستػىٍفتيونىكى

سفياف بن عيينة، عن ابن المنكدر، عن جابر، قاؿ: فلم يحدثني حتى نزلت آية الميراث: 
..{ ]ال  [ .176نساء:}يىٍستػىٍفتيونىكى

كمن طريق أحمد بن حنبل، عن سفياف، قاؿ: سمعت ابن المنكدر يحدث أنو سمع جابر يقوؿ: 
 ))مرضت فأتاني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم.. (( كذكر الحديث.
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كفي ركاية شعبة عن ابن المنكدر، عن جابر في ىذا الحديث قاؿ: ))إنما يرثني كبللة(( فسمى 
 ثو كبللة.من ير 

قاؿ البيهقي، كجابر بن عبد اهلل: الذم أنزلت فيو آية الكبللة لم يكن لو كلد كال كالد، ألف أباه 
 قتل يـو أحد كىذه اآلية نزلت بعده .

كفي كل ذلك رد على ما قيل سابقان أنها نزلت في عبد الرحمن بن أخي حساف الشاعر، كسيأتي 
خامس( من ىذا ػ إف شاء اهلل ػ ككلما ذكرناه أدلة قاضية تماـ الكبلـ في الكبللة في )الحديث ال

 بمنطوؽ ما دؿ عليو األصل، كأف ميراثهن في الكبللة.
 كفي )الجامع الكافي( في )باب معرفة الفركض كمن يستحقها(:

قاؿ محمد: في كتاب اهلل سبع عشرة فريضة، منها ثبلثة عشرة فريضة مسماة، كساؽ في 
كفريضة األخت لؤلب كاألـ النصف، كفريضة األختين الثلثاف، كفيو تعدادىا... إلى أف قاؿ: 



قاؿ في )باب األخوة كاألخوات(: فإف ترؾ أختان ألب كأـ فلها النصف، كإف ترؾ أختين ألب 
 كأـ فلهن الثلثاف.

كقد استباف مما ذكرنا عن جابر كقوع اإلشكاؿ مما يوىم التعارض فيما ذكرنا، ففي مسلم من 
المنكدر، كابن حـز من طريق ابن الزبير، كالبيهقي من طريق البراء، كالنسائي طريق محمد بن 

[ 176في ركاية كغيرىم، أنها نزلت فيو: }يىٍستػىٍفتيونىكى قيًل اللَّوي يػيٍفًتيكيٍم ًفي اٍلكىبلىلىًة..{ ]النساء:
[ كعند 11نساء:كعند الترمذم من طريق ابن عيينة: }ييوًصيكيمي اللَّوي ًفي أىٍكالىدًكيٍم ..{ ]ال

 البخارم من طريق ابن المنكدر آية الفرائض، كعند مسلم من طريق ابن المنكدر آية الميراث.
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كفي )فتح البارم(: كقد استشكل ذلك قديمان ابن العربي بعد أف ذكر الركايتين في أحدىما، 
..{ ]النساء: ىذا تعارض لم يتفق بيانو [ كفي األخرل آية المواريث، 176فنزلت: }يىٍستػىٍفتيونىكى

إلى اآلف، ثم أشار إلى ترجيح آية المواريث، كتوىيم يستفتونك، كالذم يظهر أف يقاؿ: إف كبلن 
من اآليتين لما كاف فيها ذكر الكبللة نزلت في ذلك، لكن األكلى لما كانت الكبللة فيها خاصة 

أـ، ككذا قرأ سعد بن أبي بميراث األخوة من األـ، كما كاف أبي يقرأ: كلو أخ أك أخت من 
كقاص، أخرجو البيهقي بسند صحيح، استفتوا عن ميراث غيرىم من األخوة فنزلت األخيرة، 

فيصح أف كبلن من اآليتين نزلت في قصة جابر، لكن المعلق بو من اآلية األخرل إلى ما يتعلق 
 بالكبللة ػ انتهى .

ـى الكبلـ على ذلك.11كأما سبب نزكؿ: }ييوًصيكيمي اللَّوي ..{ ]النساء:  [ فقد تػىقىدَّ
كيشهد لقولو: ))كاألخوات من األب مع األخوات من األب كاألـ(( بمنزلة بنات االبن مع ابنة 

الصلب، كىكذا حكم األخت إليو مع األخوات ألبوين بمنزلة بنت االبن مع البنات.. إلى 
ا أبو شهاب، عن األعمش، آخره، ما أخرجو الدرامي، قاؿ: ))أخبرنا أحمد بن عبد اهلل، حدثن

عن مسلم، عن مسركؽ، عن عبد اهلل أنو كاف يقوؿ في أخوات ألب كأـ كأخوة كأخوات ألب، 
قاؿ: لؤلخوات لؤلب كاألـ الثلثاف، كما بقي فللذكر دكف اإلناث، فقدـ مسركؽ المدينة فسمع 

أتيت المدينة  قوؿ زيد فيها فأعجبو، فقاؿ لو بعض أصحابو: أتترؾ قوؿ عبد اهلل، فقاؿ: إني
فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم، قاؿ أحمد: فقلت البن شهاب: ككيف قاؿ زيد 

 فيها ؟ قاؿ: شرؾ بينهم(( .
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كنصَّ على ذلك ابن حـز فيمن ترؾ أختان شقيقة كأختا ألب أك أخوات لؤلب، فللشقيقة 
رف، فإف ترؾ شقيقتين كأخوات ألب النصف، كللتي لؤلب أك اللواتي لؤلب السدس فقط كإف كث

كابن عم أك عمان فللشقيقتين الثلثاف، كللعم أك البن العم ما بقي، كال شيء للواتي لؤلب، كىذا 
 دليل النص.

كأخرج ػ أيضان ػ من طريق سعيد بن منصور: ))نا أبو معاكية، نا األعمش، عن إبراىيم، عن 
ألب كأـ، فجعل ما بقي من الثلثين للذكور مسركؽ، أنو كاف يأخذ بقوؿ عبد اهلل في أخوات 

دكف اإلناث، فخرج ]خرجة[ إلى المدينة فجاء كىو يرل أف يشرؾ بينهم، فقاؿ لو علقمة: ما 
ردؾ عن قوؿ عبد اهلل ألقيت أحدان ىو أثبت في نفسك منو؟قاؿ: ال، كلكني لقيت زيد بن ثابت 

 فوجدتو من الراسخين في العلم(( .
ائشة أنها شركت بينهم فجعلت ما بقي بعد الثلثين للذكر مثل حظ األنثيين كذكر ػ أيضان ػ عن ع

، كأخرج أيضان من طريق ككيع، عن سفياف، عن األعمش، عن إبراىيم النخعي قاؿ: قاؿ 
 مسركؽ: رأيت زيد بن ثابت كأىل المدينة يشركوف بينهم .

 كالحديث يدؿ على أحكاـ:
ات من ذكم سهاـ النسب للفرائض المذكورة في األكؿ: يدؿ على استحقاؽ اإلناث المذكور 

نصوص القرآف كصريح الخبر على صفتهن حاؿ انفرادىن كحاؿ اجتماعهن، كال خبلؼ في 
 ذلك على سبيل الجملة، كأما على جهة التفصيل فسنذكره قريبان ػ إف شاء اهلل ػ.

قط في كاستحقاقهن لتلك الفرائض إنما ىو مع عدـ المعصب السالف ذكره كعدـ المس
األخت المذكورة كما زاد عليها، كقد عرفت فيما مضى أف األصل فيهن التسهيم كاإلنفراد، 
 كإنما طرأ عليهن التعصيب لوجود المعصب فشرطهن في ذلك كجودم كفي األكؿ عدمي.
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كالثاني: يدؿ على بياف أحكاـ ميراث ذكم سهاـ النسب فيما بينهم من الحجب كاإلسقاط 
كالمشاركة، فالحجب من البنت لبنات االبن أك لبنت االبن من الثلثين أك من  كالتعصيب

النصف إلى السدس كاإلسقاط لبنت االبن أك بنات االبن مع البنتين كالتعصيب لهن مع األخ 
في الباقي ككذلك األخت ألب فأكثر مع األخوات ألبوين فيما ذكرنا، كسيأتي بياف كل ذلك 

 كالتعصيب(. في )باب الحجب كاإلسقاط
كالمشاركة في الثلثين للبنتين أك األختين ألبوين أك ألب فصاعدان، ككذا السدس لبنتي االبن مع 

البنت أك األختين ألب فأكثر مع األخت ألبوين، كمن أحكامهن النقص فيما بينهن كما في 



 العوؿ.. إلى غير ذلك.
كورة في القرآف التي ىي: الثالث: دؿ على ثبلث فرائض من فرائض ذكم سهاـ النسب المذ 

النصف، كالثلثاف، كالسدس، كالمستحقوف لهذه الثبلث الفرائض من ذكم سهاـ النسب: 
 خمسة عشر أعدادان كأفرادا.

ذكر منطوؽ الخبر منها ستة أفراد كأعداد، كتتبعها أربعة أعداد كأفراد من مفهـو الخبر، كما بقي 
لئلماـ عليو السبلـ منطوقان بها مع بياف ما بقي من منطوؽ األدلة اآلتي ذكرىا سيأتي بيانها 

لذكم سهاـ النسب من الفرائض المنصوص عليها كىي فريضة الثلث كالربع كالمستحقوف لهما 
 ثبلثة.

فتلخص لذكم سهاـ النسب خمس فرائض كأىلها المستحقوف ثماني عشر أفرادان ك أعدادان، 
 كسيأتي بياف كل ذلك تفصيبلن ػ إف شاء اهلل ػ.

ىذا ىو القسم الثاني من النسب على ترتيب )المجموع( كالشيخ العصيفرم في مؤلفاتو، ك 
 كأكثر مؤلفات كتب الحديث كالفرائض.
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كاألكؿ على ترتيب األمير علي بن الحسين، ك )المصباح( كالكثير من كتب الحديث 
عليو كىم أحد عشر  كالفرائض، كقدمهم على ذكم األرحاـ لقربهم من الميت كميراثهم مجمع

ثبلثة ذكور كثماف إناث، كما ىو صريح أدلة )المجموع( في حديث األصل، كما سيأتي من 
األدلة المذكورة في كتب السنة كشركحها، ككتب أئمة أىل البيت كغيرىا في كتب الفرائض كزاد 

 ـى.في )النحيم( كغيره: أـ كل جد من قبل األب، كىي الثانية عشر، كالمختار ما تػىقىدَّ 
كال كجو لتكثير عدد ذكم سهاـ النسب من جهة الجدات، لما يلـز من ذلك عدـ انحصار 

عددىن، لما سيأتي أف في كل درجة منهن تزداد كاحدة، ألف المعتبر عند الفرضيين في تعداد 
ذكم سهاـ النسب إنما ىو باعتبار الجهة المستحقة للفريضة قلوا أـ كثركا، كليس في الجدات 

األبوة كاألمومة كلهن السدس تنفرد بو الواحدة كتشرؾ فيو جماعة الجدات على صفة  غير جهة
ما سيأتي، فالذكور ىم األب كالجد كإف عبل مع الولد ككلد االبن ذكران كاف أك أنثى كاألخ ألـ 
فأكثر، كاإلناث ىن البنت فصاعدا ك بنت االبن فأكثر كاألخت ألبوين كما زاد عليها كاألخت 

 ر كاألخت ألـ فصاعدان كاألـ كالجدة من قبل األـ كمن قبل كل أب جده.ألب فأكث
 ذكر اإلماـ عليو السبلـ في خبر )المجموع( منهن األربع المذكورات:
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أكالن: كحدَّىم في االصطبلح كل من لو سهم مفركض مسمى محدكد في الكتاب أك في السنة 
نفسو من أىل النسب جزءان من الماؿ مقدران، أك في اإلجماع، كإف شئت قلت: كل من كرث ب

كبدأ عليو السبلـ بذكر النصف لكوف المستحقوف لو أفرادان ك الفرد مقدـ على الجماعة كأصل 
للمثنى كالجمع كإف كاف البدء بالثلثين أليق، ألف اهلل تعالى بدأ بذكره في آية: }ييوًصيكيمي اللَّوي 

 [.11..{ ]النساء:
أفراد منها أربع فرائض ألربع إناث أنواع النسب، كىن المذكورات في  كفريضة النصف لخمسة

خبر )المجموع( كالخامسة للزكج من ذكم سهاـ السبب، سيأتي الكبلـ عليو في الحديث 
 الرابع من ىذا ػ إف شاء اهلل ػ.

 كقدـ اإلماـ من األربع المذكورات في الخبر البنت، ألنها أقرب إناث أنواع النسب.
ستحق النصف إذا انفردت عن المشاركة لها أختها من الميت، فأكثر، لقولو تعالى: فالبنت ت

ةن فػىلىهىا النٍّْصفي ..{ ]النساء: [ كغير ذلك كمعها فأكثر الثلثاف كسيأتي 11}كىًإٍف كىانىٍت كىاًحدى
ـى، قريبان، كعن المعصب المذكور آنفان كمعو تصير عصبة للذكر مثل حظ األنثيين، لداللة ما تػىقىدَّ 

 كال خبلؼ في ذلك كىذه ىي األكلى.
ـى من اإلجماع أف بني البنين يقوموف مقاـ  الثانية: بنت االبن تستحق النصف، لداللة ما تػىقىدَّ

البنين عند عدمهم الذكور مقاـ الذكور كاإلناث مقاـ اإلناث، كىو لها إذا انفردت عما انفردت 
كمعها لها السدس محجوبة بها كعن البنتين  عنو البنت، كإال فكما ذكرنا ىنالك كعن البنت

 كمعهن ساقطة إال مع المعصب فعصبة للذكر مثل حظ األنثيين في الباقي، كمع االبن ساقطة.
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كىكذا حكم ما بعدىا من إناث سهاـ البنوة كإف سفلن كال خبلؼ في ذلك إال مع ابنتي 
كغيرىما أف الثلث الباقي بعد ميراث  الصلب كالمعصب فالخبلؼ لعبد اهلل بن مسعود كعلقمة

البنتين للذكر دكف األنثى كسيأتي الكبلـ في بنتي اإلبن مع ابنتي الصلب مستوفى ػ إف شاء اهلل 
 ػ.

الثالثة: األخت ألبوين تستحق النصف إذا انفردت عن المشارؾ لها أختها فأكثر من األبوين، 
ةن فػىلىهى  [ ككذا إذا انفردت عن البنت 11ا النٍّْصفي ..{ ]النساء:لقولو تعالى: }كىًإٍف كىانىٍت كىاًحدى

فصاعدان أك بنت االبن فأكثر إف سفلت، كإال فهي عصبة لداللة الحديث اآلتي، كعن المسقط 
لها كىم ثبلثة: االبن، كابن االبن كإف نزؿ، كاألب فقط كمعو ساقطة كعن المعصب لها 



األنثيين، لما ذكرنا من األدلة، كلما سنذكر المذكور سابقان كمعو تصير عصبة للذكر مثل حظ 
 قريبان ػ إف شاء اهلل تعالى ػ.
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ـى، كلما سيأتي في الثلثين لؤلختين من  الرابعة: األخت من األب تستحق النصف، لداللة ما تػىقىدَّ
األب، كلما سيذكره اإلماـ في )باب الجد( كىو لها إذا انفردت عما انفردت عنو األخت 

ن، كإال فكما ذكرنا ىنالك كزيد في المسقط لؤلخت ألب أف تنفرد عن األخ ألبوين كمعو ألبوي
ساقطة كعن األخت ألبوين إذا عصبتها البنت أك بنت اإلبن كإال فهي ساقطة كعن األختين من 

األبوين ساقطة إال مع المعصب المذكور آنفان في الثلث الباقي كالخبلؼ فعصبة للذكر مثل 
كلها السدس مع األخت ألبوين مع عدـ البنت أك بنت اإلبن محجوبة بها، كال حظ األنثيين 

ـى ذكره أف الباقي للذكر دكف األنثى  خبلؼ في ذلك إال مع المعصب في الثلث الباقي لمن تػىقىدَّ
 كسنذكره قريبان ػ إف شاء اهلل ػ.

عليهما الثلثين، كىذا ىو قولو: ))كلئلبنتين فأكثر من ذلك الثلثاف(( دؿ على أف للبنتين كما زاد 
المراد بما ذكرنا في البنت كمع المشاركة لها سيأتي كىو لهن إذا انفردف عن المعصب المذكور 

 سابقان كمعو عصبة للذكر مثل حظ األنثيين.
كاعلم أنو ال خبلؼ بين الصحابة ػ رضي اهلل عنهم ػ كالتابعين فمن بعدىم إلى الغاية من أئمة 

علماء اإلسبلـ، أف للبنت الواحدة النصف، كللثبلث فأكثر الثلثاف إذا اآلؿ كالحديث كسائر 
 انفردف عمن ذكرنا.

ٍيًن  كاختلفوا في ميراث البنتين، كمنشأ الخبلؼ بينهم من صريح مفهـو قولو تعالى: }فػىٍوؽى اثٍػنىتػى
 .[ كاعتورت ىذه النكتة الدقيقة في ىذه المسألة أنظار الصحابة فمن بعدىم11..{ ]النساء:
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فذىب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كأبو بكر، كعمر بن الخطاب، كعثماف بن عفاف، كزيد 
بن ثابت، كابن مسعود، كعائشة، كجماىير الصحابة ػ رضي اهلل عنهم ػ كالشافعية، كالحنفية، 

،  كالمالكية، كالحنابلة، كالزيدية، كالهادكية، كأئمة اآلؿ، كمن المتأخرين المحققوف: ابن حـز
كالمقبلي، كالجبلؿ، كاألمير، كالشوكاني، أف للبنتين الثلثين، كذكره الزمخشرم في ))كشافو(( 
كنسب الخبلؼ إلى ابن عباس، قاؿ: كأما سائر الصحابة فقد أعطوىما حكم الجماعة، كصرح 



ار(، بو الهادم في )األحكاـ( كسائر مؤلفاتو في الفرائض، كاإلماـ يحيى بن حمزة في )اإلنتص
كاإلماـ المهدم في )البحر( كنسبو إلى األكثر، كاإلماـ أحمد بن سليماف في )أصوؿ األحكاـ( 

كنسبو إلى سائر الصحابة كالتابعين إال ابن عباس، كالحافظ بن حجر في )فتح البارم( كنسبو 
 إلى الجمهور كالنوكم ك)الجامع الكافي( كسائر مؤلفات العصيفرم كغيرىم.

المسألة كما في )الجامع الكافي( ك)األحكاـ( ك)البحر( ك)فتح البارم( كالخبلؼ في ىذه 
ك)التلخيص( ك)المنار( ك)اإلتحاؼ( ك)المحلى( ك )أصوؿ األحكاـ( ك)الخالدم( كسائر 

المؤلفات في علم الفرائض البن عباس ال غير، أنو قاؿ: أف لئلثنتين النصف كالواحدة، كلم 
د مزيد البحث ذكر اسم من سمعها من ابن عباس كركاىا أجد في ىذه المؤلفات كال غيرىا بع

 عنو، كال كجدت لو متابعا فيما أعلم ػ كاهلل أعلم ػ.
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..{ ]النساء: ٍيًن فػىلىهينَّ ثػيليثىا مىا تػىرىؾى [ 11احتج األكلوف بقولو تعالى: }فىًإٍف كينَّ ًنسىاءن فػىٍوؽى اثٍػنىتػى
{ ما المراد  بها، فالجمهور منهم جعلها صلة للتوكيد كالتقدير، فإف كن كاختلفوا في لفظة }فػىٍوؽى

نساء اثنتين كالمراد اثنتين فما فوؽ، كالدليل على ذلك قولو تعالى في الجزاء: }فػىلىهينَّ{ كلم 
يقل: )فلهما( كغير الجمهور منهم من قاؿ: أنها زائدة، كمنهم من قاؿ: مقدمة من تأخير، 

في محل نصب صفة لنساء، كىذه الصفة تحصيل فائدة كمنهم من قاؿ: مقحمة، كقيل: ظرؼ 
الخبر كلو اقتصر عليو لم تحصل فائدة، كقيل: لدفع توىم زيادة النصيب بزيادة العدد، لما 
فهم من استحقاؽ البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر، كىذا القيل مبني على 

لتها، كيكوف محصلو أف التقييد بها لدفع زيادتها كما ىو الظاىر، كيحتمل أنو مبني على أصا
توىم زيادة النصيب إلى آخره، ال إلخراج الثنتين عن استحقاؽ الثلثين كما ىو مفهـو من 

 التقييد بحسب مقتضى مفهـو المخالفة كغير ذلك.
كفي )الكشاؼ(: كالذم يعلل بو قولهم ػ أم قوؿ سائر الصحابة ػ أف قولهم: للذكر مثل حظ 

دؿ على أف حكم األنثيين حكم الذكر في ذلك أف الذكر كما يحوز الثلثين مع األنثيين قد 
الواحدة فاألنثيين كذلك يحوزاف الثلثين، فلما ذكر ما دؿ على حكم األنثيين قيل: }فىًإٍف كينَّ 

..{ ]النساء: ٍيًن فػىلىهينَّ ثػيليثىا مىا تػىرىؾى غات ما [ على معنى: فإف كن جماعة بال11ًنسىاءن فػىٍوؽى اثٍػنىتػى
بلغن من العدد فلهن ما لؤلنثيين كىو الثلثاف ال يتجاكزنو لكثرتهن، ليعلم أف حكم الجماعة 

 حكم الثنتين بغير تفاكت.
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كقيل: إف البنتين أمس رحمان بالميت من األختين، فأكجبوا لهما ما أكجب اهلل لؤلختين، كلم يركا 
هما، كقيل: إف البنت لما كجب لها مع أخيها أف يقصركا بهما عن حظ من ىي أبعد رحمان من

الثلث كانت أحرل أف يجب لها الثلث إذا كانت مع أخت مثلها كيكوف ألختها معها مثل ما  
 كاف يجب لها أيضا مع أخيها لو انفردت معو فوجب لهما الثلثاف ػ انتهى.

كورة ما لفظو: كفي )اإلتحاؼ( حاشية )الكشاؼ( للمحقق المقبلي في الكبلـ على اآلية المذ 
قد ذكر في ىذه اآلية اجتماع الذكور كاإلناث، ثم ذكر انفراد جماعة اإلناث ككاحدتهن كبين ما 
لكل كلم يصرح باالثنتين، كذكر في آية األخوة في آخر السورة انفراد األخت كانفراد األختين 

قوؿ: إذا كاجتماع الذكور كاإلناث كذلك كلم يصرح بجماعة اإلناث فيتجو للمستدؿ أف ي
أعطى األختين المنفردتين ثلثي الماؿ فباألكلى أف يعطي االبنتين الثلثين، لما علم من تقديم 

األكالد على األخوة، كإذا اقتصر بجماعة البنات على الثلثين فباألكلى األخوات، لذلك يعتضد 
م من حديث ىذا ببياف السنة، كىو ما أخرجو أحمد، كأبو داكد، كالترمذم، كابن ماجة، كالحاك

جابر أف امرأة من األنصار أتت النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كمعها ابنتاف، كذكر حديث بنتي 
سعد بن الربيع السالف ذكره، كتمامو: ))ككاهلل ال ينكحاف كال ماؿ لهما (( فقاؿ: ))يقضي اهلل 

ٍيًن  [ اآلية فدعاىم 11..{ ]النساء:في ذلك ((، فأنزؿ اهلل تعالى: }فىًإٍف كينَّ ًنسىاءن فػىٍوؽى اثٍػنىتػى
النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فأعطى البنتين الثلثين، كاألـ الثمن، كقاؿ للعم: ))خذ 

ـى ذكره أيضان.  الباقي((.. إلى آخر ما تػىقىدَّ
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كفي )المنار(: قد حررنا في حاشية الكشاؼ ما يظن نفعو في ىذه المسألة الدقيقة، كحاصلو: 
في اآلية األكلى جماعة النساء كلم يذكر االبنتين، كذكر في آخر السورة األختين كلم أنو ذكر 

يذكر األخوات، كجعل لكل من المذكورة فيهما الثلثين كقد علم تقديم األكالد على األخوة، 
فإذا اقتصر بجماعة البنات على الثلثين علم أنو جماعة األخوات ال يزاد لهن باألكلى، كإذا بلغ 

تين إلى الثلثين علم أف البنتين ال ينقصن باألكلى، كذلك ألنهن أقرب إلى الميت من باألخ
األختين كما ىو ظاىر، ثم ذكرنا ما يقوم ىذا االستنباط من السنة كىو قصة ميراث بنتي سعد 

 بن الربيع ػ انتهى بزيادة.
إلى ذلك  كقد سبق إلى ذلك الزمخشرم في )كشافو( كالرازم في )أحكاـ القرآف(، كأشار

 المحقق الجبلؿ في )ضوء النهار( كأكثر المفسرين.



قاؿ: الحافظ ابن حجر في )الفتح(: ))دليل الجمهور بياف السنة، فإف اآلية كإف كانت مجملة 
بينت السنة أف حكمها حكم ما زاد عليهما، كذلك كاضح في سبب النزكؿ، فإف العم لما منع 

اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كقاؿ لها: ))يقضي  البنتين من اإلرث كشكت أمهما إلى رسوؿ
اهلل في ذلك(( فنزلت ىذه اآلية، فأرسل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم إلى العم فقاؿ لو: 
 ))أعط ابنتا سعد الثلثين (( فبل يرد على ذلك أنو يلـز نسخ الكتاب بالسنة، فإنو بياف ال نسخ.
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ور من أجاب عن السؤاؿ المشهور في قولو تعالى: }فىًإٍف كينَّ ًنسىاءن كقد تمسك بالسبب المذك
[ حيث قيل ذكر في اآلية حكم البنتين في حاؿ اجتماعهما مع 11فػىٍوؽى اثٍػنىتػىٍيًن ..{ ]النساء:

 اإلبن دكف االنفراد، كذكر حكم البنت الواحدة في الحالين ككذا حكم ما زاد على البنتين.
 قين:كقيل بالقياس من طري

انػىتىا اثٍػنىتػىٍيًن { ]النساء: [ أم 176أحدىما: القياس على األختين، ألنو لهن بقولو تعالى: }فىًإٍف كى
 فصاعدان فلهما الثلثاف مما ترؾ، فكذا البنتين مثلما فوؽ اثنتين في استحقاؽ الثلثين باألكلى.

فبل يقصر بهما  كالوجو في ذلك: أنهما أمس رحمان للميت كأقرب من األختين كما ىو ظاىر
 عنهما.

كالثاني: القياس على البنت المصاحبة لبلبن في استحقاقها للثلث معو، فإذا كاف معها بنت 
 أخرل فللبنت األخرل الثلث باألكلى.

كالوجو في ذلك: أف البنت من حيث ىي إذا استحقت الثلث مع من ىو أقول كأشرؼ منها 
الوجهاف على عدـ زيادة لفظة )فوؽ( فعليو  فمع من ىي مساكية لها في الضعف أكلى، كىذاف

يكوف حكم الثلثين مأخوذ بالقياس(( ػ انتهى بتصرؼ يسير . كذكرىما مختصران العبلمة سليماف 
 بن عمر الشهير بالجمل.

في )الفتوحات اإللهية(: كأشار إليهما )الجبللين( ك))الزمخشرم((، قاؿ الحافظ ابن حجر في 
يؤخذ من جهة أف أقل عدد تجتمع فيو الصنفاف ذكر كأنثى فللذكر  )فتح البارم(: كقاؿ المبرد

الثلثاف كلؤلنثى الثلث، فإذا استحقت الثلث مع الذكر فاستحقاقها مع األنثى مثلها بطريق 
 األكلى.
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ٍيًن {  كقاؿ السهيلي: يؤخذ ذلك من المجيء ببلـ التعريف التي للجنس في قولو: }حىظّْ األينثػىيػى
[ فإنو يدؿ على أنهما استحقا الثلثين، كأف الواحدة لها مع الذكر الثلث ككاف 176:]النساء

ظاىر ذلك أنهن لو كن ثبلث الستوعبن الماؿ، فلذلك ذكر حكم الثبلث فما زاد كاستغنى عن 
ـى بداللة اللفظ.  إعادة حكم األنثيين، ألنو تػىقىدَّ

ن مع الواحدة فاإلثنتاف كذلك كقاؿ صاحب )الكشاؼ(: كجهو أف الذكر كما يحوز الثلثي
يحوزاف الثلثين، فلما ذكر ما دؿ على حكم الثنتين ذكر بعده حكم ما فوؽ الثنتين، كىو متفرع 
من كبلـ القاضي، كقرر الطيبي فقاؿ: اعتبر القاضي الفاء في قولو: }فىًإٍف كينَّ ًنسىاءن{ ألف مفهـو 

تػىٍيًن{ مشعران بذلك، فكأنو لما قاؿ: }لًلذَّكىًر ترتيب الفاء كمفهـو الوصف في قولو: }فػىٍوؽى اثٍػنى 
ٍيًن { علم بحسب الظاىر من عبارة النص حكم الذكر مع األنثى إذا اجتمعا  ًمٍثلي حىظّْ األينثػىيػى

كفهم منو بحسب إشارة النص حكم الثنتين، ألف الذكر يحوز الثلثين مع الواحدة فالبنتاف 
ا زاد على الثنتين فقاؿ: }فىًإٍف كينَّ ًنسىاءن فػىٍوؽى اثٍػنىتػىٍيًن يحوزاف الثلثاف، ثم أراد أف يعلم حكم م

..{ فمن نظر إلى عبارة النص قاؿ: أريد حالة االجتماع دكف االنفراد، كمن نظر إلى إشارة 
 النص قاؿ: إف حكم الثنتين حكم الذكر مطلقان.
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ين في صورة ما، كليس ىي صورة كاعترض على ىذا التقرير بأنو ثبت بما ذكرنا أف لهما الثلث
االجتماع دائمان، إذ ليس للبنتين مع االبن الثلثاف، كالجواب عنو عسر إال إف انضم إليو أف 

الحديث بين ذلك، ككذا يرد على جواب السهيلي أف االثنتين ال يستمر الثلثاف حظهما في كل 
 الثلثين ال إلثبات الثلثين ػ انتهى.صورة ػ كاهلل أعلم ػ كفهم أف فوؽ اثنتين النتفاء الزيادة على 

كذكر في )المنهاج الجلي( ك)الخالدم( ك)أصوؿ األحكاـ(: أنو يؤخذ بالقياس على األختين 
لقربهما كذلك كاؼ في ىذا الباب، كىذا من فحول الخطاب، يؤيده قولو تعالى: }فىاٍضرًبيوا 

)الثمرات( قاؿ كثير من المفسرين:  [ فالمراد بو: األعناؽ، كفي12فػىٍوؽى األىٍعنىاًؽ {]األنفاؿ:
ميراث البنتين غير مصرح بو لكن يستخرج من ميراث األختين.. إلى أف قاؿ: كيقولوف: قد 

نصت اآلية حكم ما فوؽ الثنتين من البنات كسكتت عن البنتين كاألخوات بالعكس لتقاس كل 
 صورة على األخرل.

ل فوؽ صلة زائدة الستقامة النظم، أك كفي )الخالدم( قاؿ: كىو لهما بنص القرآف على جع
 على إرادة المعنى فبالقياس على األختين كىو قياس أكلوية.

كرد اإلماـ شرؼ الدين قولو: صلة زائدة، بأنو غير صحيح، ألنو ال يصار إلى الحكم بزيادة 



ة الكلمة، إال إذا تعذر حملها على معناىا األصلي، كأيضان فإنو البد من نكتة في صلة الكلم
كزيادتها من تأكيد أك إشارة إلى نكتة لطيفة، قاؿ: كإنما ىي ػ أم )فوؽ( ػ ىنا لئبل يتوىم 

 المتوىموف أنهن إذا زدف زيد لهن ػ انتهى.
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{ ]النساء: ٍيًن فػىلىهينَّ ثػيليثىا مىا تػىرىؾى [ 11كاحتج ابن عباس بظاىر مفهـو قولو تعالى: }فػىٍوؽى اثٍػنىتػى
اآلية أف الثلثين للثبلث فصاعدان، كجعل لئلثنتين النصف، كىو مفهـو فاقتضى ظاىر مفهـو 

صفة كليس لو حجة غير ظاىر اآلية، لكن يأبى ذلك منطوؽ ما بعدىا من التنصيص على جعل 
النصف للواحدة، فيلـز أف ميراث البنتين مسكوت عنو كليس كذلك لما ذكرنا، قاؿ في 

إال ابن عباس كىو توقيف، ككجهو أنو تعالى جعل  )البحر(: لنا ما قضى بو علي كلم يخالفو
لؤلختين الثلثين كالبنتاف أقرب، كلفرضو صلى اهلل عليو كآلو كسلم لبنتي سعد بن الربيع الثلثين، 

 الخبر ػ انتهى.
كفي )الكشاؼ(: فإف قلت: قد ذكر حكم البنتين في حاؿ اجتماعهما مع االبن كحكم البنات 

م يذكر حكم البنتين في حاؿ االنفراد فما حكمهما كما بالو لم كالبنت في حاؿ االنفراد كل
يذكر؟ قلت: أما حكمهما فابن عباس أبى تنزيلهما منزلة الجماعة بقولو: فإف كن نساء، 

 فأعطاىما حكم الواحدة كىو ظاىر مكشوؼ ػ انتهى.
قولو تعالى: كرده في )اإلنتصاؼ( قاؿ: كمحزُّ النظر أف ابن عباس أجرل التقييد بالصفة، كىي 

ٍيًن{ على ظاىره من مفهـو المخالفة، غير أنو ما كاف يقتضي اللفظ أف يقتصر لهما  }فػىٍوؽى اثٍػنىتػى
{ أف تكوف لؤلنثى  على النصف ألجل تعارض المفهومين، إذ مفهـو قولو: }فػىلىهينَّ ثػيليثىا مىا تػىرىؾى

ةن فػىلىهىا النّْ  : }كىًإٍف كىانىٍت كىاًحدى [ أف يكوف االثنتين 11ٍصفي { ]النساء:أقل من الثلثين كمفهـو
 أزيد من النصف، فيكوف نصيبهما مترددان فيما بين النصف كالثلثين بقدر مجمل ػ انتهى.
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ـى: ىذا كقد كرد ما يدؿ على أف تخصيص  قاؿ المحقق المقبلي في )اإلتحاؼ( بعد ذكر ما تػىقىدَّ
لسبب فيبطل المفهـو بذلك حسبما قدره معتبركا ما فوؽ األثنتين بالذكر ألنٌها صورة كاقعة ا

، مع أف اعتباره غير صحيح كىو ىنا مفهـو صفة، كالحنفية ممن ينكره، فقوؿ  المفهـو
)الكشاؼ( أف قوؿ ابن عباس ظاىر مكشوؼ خفي غير معركؼ، كقد بينا في )نجاح الطالب 



يكن لتخصيص محل على مختصر ابن الحاجب( بطبلف مفهـو الصفة، كفيو قاؿ: كأيضان لم 
النطق بالذكر فائدة، فإف قلت: أكـر زيدان التميمي، فقد أردت أف توقع اإلكراـ على زيد المقيد 
بكونو تميميان، ففائدة ذكر الصفة تعيين من أريد إكرامو، فكيف يقاؿ: لم يكن لتخصيص محل 

مناقضة بمنزلة  النطق بالذكر فائدة، ككيف يطلب فائدة زائدة على فائدة الوضع، كىل ىو إال
قولنا: ىذا المعنى كضع لو ىذا اللفظ كلم يوضع لو، ألنو جرد الموضوع بزعمو ألف الموضوع 
لو ىو ذلك مع فائدة ما يزعمو على أنو على تقدير زعمو ال يلـز صحة إرادة تلك الفائدة حتى 

دان القيسي يعدـ غيرىا.. إلى أف قاؿ: إذ كضع الصفة لتقليل اإلشتراؾ، كقد حصل فلـز أف زي
.  مسكوت عنو، كىو مرادنا بنفي المفهـو

كقد عرفت من ىذا التحرير مساكاتو لمفهـو اللقب، كأنو يختل الكبلـ عند إسقاط الصفة، ألف 
 الكبلـ الذم يعين زيد التميمي من شرطو كجود ىذه الصفة.. إلى آخره.
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ظهر للتقييد ػ أم بالصفة ػ فائدة جليلة قاؿ في )اإلنتصاؼ(: كأما غيره ػ أم غير ابن عباس ػ فأ
سول المخالفة، كتلك الفائدة رفع الفرؽ المتوىم بين اإلثنتين كما فوقهما كمتى ظهرت 

، ككأنو على  للتخصيص فائدة جلية سول المخالفة كجب المصير إليها كسقط التعليق بالمفهـو
المذكورة، ككأف الوىم قد يسبق  القوؿ المشهور لما علم أف اإلثنتين يستوجباف الثلثين بالطرؽ

إلى أف الزائد على اإلثنتين يستوجبن أكثر من فرض األنثيين، ألف ذلك مقتضى القياس، رفع 
 ىذا الوىم بإيجاب الثلثين لما فوؽ األنثيين كوجوبو لهما ػ انتهى.

قاؿ: كىو بمعنى ما ذكره الفاضل الموزعي في )تيسير البياف( لما ذكر كبلـ ابن عباس كدليلو 
 فإف قلت: فكيف المخلص من شبهتو، ثم أجاب بثبلثة أجوبة:

 األكؿ: أف المراد بالنساء االثنتاف، ككلمة )فوؽ( زائدة.
 كالثاني: أنو من مجاز التقديم كالتأخير كالمعنى فإف كن نساء اثنتين فما فوؽ، ثم قاؿ:
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عة على حقائقها من كقوع النساء على ثالثها: كىو أسدىا ػ إف شاء اهلل ػ كىو أف األلفاظ كاق
الثبلث من استعماؿ كلمة )فوؽ( فيما زاد على اثنتين من غير تقديم كال تأخير، كأف حكم 
الثنيتن مأخوذ من فحول الخطاب ال من نص الخطاب، فذكر اهلل سبحانو أف فرض البنات 



اثٍػنىتػىٍيًن{ لئبل يظن ظاف أف البلتي فوؽ االثنتين الثلثاف كأكد كلذا جمع النساء بقولو: }فػىٍوؽى 
المراد بالجمع اثنتاف فقط فيتوىم أف للثبلث كاألربع كما زاد كل الماؿ لكونهم زادكا على 

ضعف الواحدة اىتمامان لو، كلم يقصد بو مخالفة حكم الثبلث حكم االثنتين في مقدار 
ةن فػىلىهىا النٍّْصفي النصيب بل حكم االثنتين ملحق بحكم الثبلث، بمفهـو قولو: }كىًإٍف كىانى  ٍت كىاًحدى

[ فإنو يدؿ على أف االثنتين لهما أكثر من النصف فألحقنا االثنتين بالثبلث  11{ ]النساء:
كاألخوات، بل البنات أكلى بأخذ الثلثين من األختين، كألف إلحاؽ البنتين بالثبلث أكلى من 

جازان كإما حقيقة كالثبلث، كىذا إلحاقهما بالواحدة، لمشاركتهما في كقوع الجمع عليهما إما م
أحسن جواب لما فيو من إبقاء األلفاظ على حقائقها، كالسبلمة من الوقوع في المجاز من غير 

ضركرة، كلما فيو من العمل بالمفهـو المعضود بالقياس، كال شك أنو خير من المجاز في 
 االستعماؿ، كأقول في االستدالؿ ػ انتهى.

( قاؿ: كال يخفى أنو جواب سديد، كيدؿ لو أنو صلى اهلل عليو كآلو كذكره األمير في )المنحة
كسلم أعطى ابنتي سعد الثلثين عند نزكؿ اآلية، كما أخرج أبو داكد، كالترمذم، كصححو 

 كأخرجو أيضان أحمد كالحاكم ػ انتهى.
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كانت مجملة   إذا عرفت ما ذكرنا فالظاىر أفَّ كبلـ الجمهور كىو المعتمد، ألف اآلية كإف
فالسنة بينت لنا أف حكمهما حكم ما زاد عليهما، كذلك كاضح في سبب النزكؿ في بنتي سعد 
بن الربيع كما قررناه سابقان، كصدنا عن ظاىر اآلية أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم لعم 

 كلك ما بقي((. بنتي سعد بن الربيع بعد نزكؿ اآلية: ))أعط ابنتي سعد الثلثين كأمهما الثمن،
 [.11فهذا سبب النزكؿ آلية: }ييوًصيكيمي اللَّوي { ]النساء:

فوجب علينا األخذ بذلك؛ لقضائو صلى اهلل عليو كآلو كسلم بذلك، ككفى بذلك نصان في محل 
 النزاع كما قرره المحققوف المقبلي كالجبلؿ كالحافظ بن حجر كغيرىم ممن سلف ذكره.

: كالمرجوع إلي و عند التنازع ىو بياف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كقد قاؿ ابن حـز
قضى صلى اهلل عليو كآلو كسلم كبين بعد نزكؿ اآلية لبنتي سعد بن الربيع بالثلثين كىو أكؿ 
ميراث قسم في اإلسبلـ، فيجب علينا الوقوؼ حيث أكقفنا الدليل كاألخذ بو كالعمل، كىو 

 ن يكوف بداللة اآلية ػ انتهى.صلى اهلل عليو كآلو كسلم أعرؼ م
كلقضاء علي عليو السبلـ بذلك، ذكره في )البحر( ك)الجامع الكافي( كغيرىما كىو توقيف، 
كلداللة حديث األصل كشواىده، كلمنطوؽ الحديث التاسع اآلتي كشواىده، كمع ذلك فبل 



الثلثين أك غير حاجة للتكليف بالمقاالت بأف )فوؽ( صلة أك مقحمة أك النتفاء الزيادة على 
ذلك، كإال فقد قاؿ ابن حـز كغيره: إف من قاؿ أنها مقحمة غلط، كلما قيل: أنها من مجاز 
 التقديم كالتأخير كإف كن نساءن اثنتين فما فوؽ لثبوت الدليل بما ذكرنا كعرؼ الصحابة ذلك.
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تين قياسان على قاؿ في )المحلى(: كقد ادعى أصحاب القياس أف الثلثين إنما كجب للبن
: كىو باطل، ألنو إف كاف ذلك  األختين، قالوا: كالبنتين أكلى بذلك من األختين، قاؿ ابن حـز

ألف البنتين أحق من األختين، فوجب أف يزيدكىما من أجل أنهما أكلى كأقرب ليخالفوف القرآف 
فوف في عشر بنات أك يبطلوا قياسهم، كأيضان فإنهم ػ يعني ىؤالء المحتجين بالقياس ػ ال يخال

كأخت ألب أف لؤلخت ألب الثلث كامبلن لكل كاحدة من البنات خمس الثلث فقد أعطى 
األخت الواحدة أكثر مما أعطوا أربع بنات فأين قولهم أف البنات أحق من األخوات، كىذا 
منهم تخليط في الدين كليست المواريث على قدر التفاضل في القرابة إنما ىي كما جاءت 

 فقط ػ انتهى. النصوص
ىذا كالظاىر أف من قاؿ بالقياس ليجاب بو عن شبهة ابن عباس إف صحت ال إلثبات الثلثين 

للبنتين فقد ثبت بالكتاب كالسنة، كإال فقد قاؿ جماعة نسبة الخبلؼ إلى ابن عباس منكر لم 
تصح عنو، كالذم صح عنو موافقة اإلجماع، قالو ابن عبد البر ذكره في )فتح البارم( 

ك)المصابيح( كغيرىما، كلذلك فبل حاجة لما قالو في )فتح البارم( كيعتذر عن ابن عباس أنو 
 لم يبلغو الخبر فوقف مع ظاىر اآلية ػ انتهى.

قلت: من العجب البين إطباؽ أكثر العلماء في مؤلفاتهم نسبة الخبلؼ إلى ابن عباس في ىذه 
 عباس كركاىا عنو.المسألة كلم يذكر أحد منهم اسم من سمعها من ابن 

كقد بحثت كثيران في المؤلفات التي ىي مظاف ذلك، فلم أجد كال ظهر من أنشأ ىذه المقالة 
 عن ابن عباس كتلقاىا عنو العلماء في مؤلفاتهم ػ كاهلل اعلم ػ.
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كاألصل عدـ الخبلؼ من ابن عباس، إال أف تثبت عنو بسند صحيح فذاؾ، كاألصح موافقتو 
ما قالو ابن عبد البر، كقاؿ الفاضل الموزعي في )تيسير البياف(: كظني أف ىذا النقل لئلجماع ك

 عن ابن عباس غير صحيح. انتهى.



قرره البدر األمير في )المنحة(، كمع ذلك فبل حاجة لبلعتذار عنو بأنو لم يبلغو القضاء النبوم 
أف ال يبلغو ذلك كال يظهر  في بنتي سعد بن الربيع، لعدـ ثبوت الخبلؼ عنو، كألف من البعيد

لو أنهن سبب النزكؿ، كقد ركل عنو في )أسباب النزكؿ( ك)غوامض الفرائض كنوادرىا 
 كشواردىا( ما يدلك على تبحره في علم الفرائض كغيره.

)تنبيو(: الباقي بعد فرض البنت أك البنتين فصاعدان، ككذا ما بقي من فرائض من معهما من ذكم 
ب أك لم يكن ألقرب رجل من العصبة، لداللة حديث ابن عباس سهاـ النسب أك السب

المذكور، كنسبو في )البحر( إلى األكثر، كفي أصوؿ األحكاـ نسبة إلى إجماع الصحابة 
كالتابعين، فإف لم توجد العصبة فرد عليهن، لداللة ما سيأتي كىو قوؿ الجمهور، كقيل: لبيت 

 (.الماؿ كسيأتي الكبلـ مستوفى في )باب الرد
كذىب الناصر كالصادؽ في ركاية عنو كاإلمامية كمن كافقهم، إلى أف العصبة يسقطوف مع 

ـى في العصبة أنهم ال يورثوف بالتعصيب بل بالقرابة، كلم أجد لهم  البنت كما زاد عليها، لما تػىقىدَّ
 حجة كما ذىبوا إليو مردكد بحديث: ))فما أبقت الفرائض فؤلكلى رجل ((.
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ـى كلعل خبلفهم في عصبة السبب كسيأتي فبل يتأتى ذكر خبلفهم ىنا كما ىو في أكثر  كقد  تػىقىدَّ
كتب الفرائض، إال أف كبلـ )المنار( في الحديث األكؿ ناطق بأف خبلؼ اإلمامية ىو في 

 عصبة النسب، كأما خبلؼ الناصر كالصادؽ ففي عصبة السبب لما سيأتي.
[كىو مستحق 11هلل ذكره في آية: }ييوًصيكيمي اللَّوي ..{]النساء:قولو: ))الثلثين(( ىو الذم بدأ ا

ألربعة أعداد من ذكم سهاـ النسب ال غير، كما ىو منطوؽ األدلة السابقة كتابان كسنة كما 
سيأتي، كىم من تعدد من اإلناث المستحقات للنصف السالف ذكرىن، كالمراد بالتعدد ما 

ـ في الخبر منهن البنتين فأكثر، كاألختين من األبوين فوؽ الواحدة، ذكر اإلماـ عليو السبل
 فصاعد.

كقدـ البنتين على األختين لكونهن أقرب إناث نوع النسب، كما سبق في تقديم البنت على 
ـى كما سيأتي إذا انفردف عن الذكر  األخت كىو لهن فريضة كلو في مسائل العوؿ، لداللة ما تػىقىدَّ

كمعو يصرف عصبات للذكر مثل حظ األنثيين، كعند من أنكر  المعصب من نوعهن المذكور آنفان 
العوؿ اآلتي ذكرىم قالوا: ليسا مفركضين إال أف يبقى بعد فركض من في المسألة من الزكجين 

كاألصوؿ، لكن ال يكوف لهن الثلثاف إال إذا كن منفردات عن ذكر نوعهن، كإال يبقى لهن 
ات، فإف زاد ػ أم الباقي على الثلثين ػ فؤلخص الثلثاف أك ال ينفردف عن ذكر نوعهن فعصب



عصبة بعدىن، كما صٌرح بذلك المحقق الجبلؿ في )ضوء النهار(، كسيأتي الكبلـ في )باب 
 العوؿ( كىذا ىو األكؿ.
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ًن { كالثاني: بنتا اإلبن فصاعدان يستحقاف الثلثين إلطبلؽ قولو تعالى: }فىًإٍف كينَّ ًنسىاءن فػىٍوؽى اثٍػنىتػىيٍ 
ـى من اإلجماع أف بني البنين يقوموف مقاـ البنين الذكور مقاـ 11]النساء: [ كلداللة ما تػىقىدَّ

ـى في بنت اإلبن.  الذكور كاإلناث مقاـ اإلناث كىو لهن بشرط ما تػىقىدَّ
كالثالث: األختاف ألبوين فصاعدان، كسيأتي لئلماـ في )باب الجد( بلفظ: ككاف يعطي األختين 

لك الثلثاف كىو لهن فريضة، لداللة النص السالف ذكره، كإلطبلؽ قولو تعالى في فأكثر من ذ
{ ]النساء: انػىتىا اثٍػنىتػىٍيًن فػىلىهيمىا الثػُّليثىاًف ًممَّا تػىرىؾى [ بشرط أف 176آخر سورة النساء: }فىًإٍف كى

داللة ينفردف عن البنت فصاعدان أك بنت اإلبن فأكثر كإف نزلن، كإال فعصبات لهن الباقي، ل
الحديث اآلتي، كعن ذكر نوعهن كمعو عصبات للذكر مثل حظ األنثيين، كعن المسقط اإلبن 

 كابن اإلبن كإف سفل كاألب.
كالوجو في ذلك: أف اآلية دلت على أف شرط ميراثهن في الكبللة كىو من ال كلد لو كال كالد، 

 كسيأتي الكبلـ على ذلك في الحديث السادس ػ إف شاء اهلل ػ.
ٍيًن { كالر  انػىتىا اثٍػنىتػى ابع: األختاف ألب فصاعدان يستحقاف الثلثين، إلطبلؽ قولو تعالى: }فىًإٍف كى

ـى في األخت ألب ما عدا المشارؾ.176]النساء:  [ اآلية السالف ذكرىا بشرط ما تػىقىدَّ
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ثين عند قولو: ))كلبنات االبن مع ابنة الصلب السدس(( دؿ على حجبهن بابنة الصلب من الثل
انفرادىن عن ابنة الصلب إلى السدس معها، كىذا ىو من الحجب الذم يرجع إلى رؤكسي 

ذكم سهاـ النسب لذكم سهاـ النسب، كمن الحجب الذم يرجع إلى السهاـ، كىو ىنا بمعنى 
تربيع الفرض، كإنما كاف كذلك ألف ميراث بنتي االبن فصاعدان إذا انفردف عمن ذكرنا ىو 

ربعة أسداس الماؿ، فلما كجدت البنت أخذت فرضها كىو النصف ثبلثة أسداس الثلثاف كىو أ
الماؿ فبقي السدس مما لهن مع االنفراد كىو ربع فرضهن قبل الحجب كانتقصن بالحجب 

 ثبلثة أرباع فرضهن قبل الحجب.
 كالوجو في ذلك: قولو: ))تكملة الثلثين(( لما فيو من الداللة أف ميراث إناث نوع النسب ىو



في الثلثين، لداللة النصوص في حديث جابر بن عبد اهلل أف البنات ال يزدف على الثلثين، 
ككذلك بنت االبن تقـو مقاـ البنت في حجب من ىو أسفل منها من بنات بني البنين من 

 الثلثين إلى السدس، بشرط عدـ المسقط لها كالحاجب من أكالد الميت.
لصلب فلها السدس محجوبة بها من النصف الذم ىو فإف كانت بنت االبن كاحدة مع بنت ا

فرضها مع انفرادىا عنها كىو ثبلثة أسداس الماؿ، كبقي السدس تكملة الثلثين استحقتو بنت 
 االبن كىو ثلث فرضها قبل الحجب، كانتقصت ثلثي فرضها بعد الحجب.
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ػ لما ثبت أف ميراث إناث كىذا ىو من الحجب الذم يرجع إلى السهاـ ػ بمعنى تثليث الفرض 
نوع النسب ىو في الثلثين، كمنو الحجب الذم يرجع إلى الرؤكس كىو حجب الواحدة 

للواحدة من ذكم سهاـ النسب، كسيأتي الكبلـ في الحديث السابع ػ إف شاء اهلل ػ كقد ذكرنا 
ـى من شموؿ قول و تعالى: }فىًإٍف  أدلة ىذه المسائل في شواىدىا بما أغنى عن إعادتها، كلما تػىقىدَّ

[ لبنت اإلبن فأكثر، كفي )ضوء النهار( للمحقق الجبلؿ قيل كاآليتاف 11كينَّ ًنسىاءن { ]النساء:
انػىتىا اثٍػنىتػىٍيًن ..{ ]النساء:11ػ أم آية: }فىًإٍف كينَّ ًنسىاءن..{ ]النساء: [ ػ في 176[ كآية: }فىًإٍف كى

ف المطلق ينصرؼ إلى الفرد الكامل، كإال لما األختين ال يشمبلف بنات االبن كاألختين ألب، أل
قاـ اإلجماع على سقوط ذم النسب الواحد بذم النسبين، قاؿ في )المنحة(: كإال يراد الفرد 

 الكامل، لما قاـ اإلجماع مستندان ما ذلك إال ألنهم اعتبركا ذلك.
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الكامل، كمستند ىذا المنع أنو قاؿ: كأجيب بمنع المبلزمة كىي قولو: لو لم يرد بالمطلق الفرد 
يجوز استناد اإلجماع إلى غير ىذه المبلزمة كالغير من سنة أك قياس، كالمراد بالترتيب تقديم 
ذم النسبين على ذم النسب الواحد، كالدليل الخاص ىو المبلزمة، كالمدلوؿ ىو اإلجماع، 

ماع كىو حديث على اآلتي، فإنها إذا انتفت المبلزمة لم ينتف اإلجماع، كقد كجد مستند اإلج
ثم صار اإلجماع أكضح دليل على أف الفرض المطلق فرض الثلثين للبنات كاألخوات مقيد 

بعدـ المزاحم األكلى ذم النسبين أك المساكم الزكجين كإطبلقو حيث لم يقيده الشارع بوجود 
ني العبلت مع األبوين كالزكجين كما ىو الحق قياسان لغير ما في حديث علي اآلتي في منع ب

 كجود األخياؼ عليو، كلهذا حكمنا بسقوط األخياؼ مع األعياف باألكلى ػ انتهى.



كقرر في )المنحة( أف الفرد الكامل ىنا البنات للصلب، كاألكلى أف يراد بالمطلق قولو في 
كىم الفرد [ أف المراد أكالد الصلب 11صدر اآلية: }ييوًصيكيمي اللَّوي ًفي أىٍكالىدًكيٍم ..{ ]النساء:

[ كألف ضمير كن مقوؿ إلى الوارث، كحينئذ 11الكامل.. إلى قولو: }فىًإٍف كينَّ ًنسىاءن { ]النساء:
ٍيًن ..{ ]النساء: انػىتىا اثٍػنىتػى [ أم األخوات المراد 176فبل يشمل بنات االبن، ككذا قولو: }فىًإٍف كى

ا كإثبات إرث بنات االبن ػ ألب كأـ ألنو الفرد الكامل عند اإلطبلؽ إال أنو يأت لو رد ىذ
 انتهى.
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كىذا السدس ىو الفريضة الثالثة من فرائض ذكم سهاـ النسب المذكورة في الخبر، كىو 
لسبعة أعداد كأفراد، كلهم من ذكم سهاـ النسب، كما ىو منطوؽ نصوص األدلة اآلتي ذكرىا، 

، كتختص بو أفراده، كتنفرد فيو كصريح أقواؿ العلماء في مؤلفاتهم، تشترؾ فيو ثبلثة أعداد
أربعة أفراد، ذكر اإلماـ عليو السبلـ في ىذا الخبر من أعداد فرائض السدس فريضتين منطوقان 

 كمفهومان:
األكلى: قولو: ))كلبنات االبن مع ابنة الصلب السدس كمثلهن بنت االبن مع ابنة الصلب لها 

حديث ابن مسعود السالف ذكره، كصرح  السدس إذا انفردت(( كإف لم يذكرىا الخبر، لداللة
بذلك في )البحر( ك)فتح البارم( كابن حـز في )المحلى( كسائر كتب الفرائض، كال خبلؼ في 

 ذلك كتسمى ىذه المسألة المسعودية، لقضاء ابن مسعود فيها.
كىذا السدس تنفرد بو الواحدة، كتشترؾ فيو ما زاد عليها من بنات االبن مع ابنة الصلب 

ة الثلثين، كال يزدف عليو كإف كثرف، ألف البنات ال يزدف عليو كإف كثرف كمع بنتي الصلب تكمل
سيأتي الكبلـ عليو، كحكم السفلى نحو بنت ابن ابن كما زاد عليها مع بنت االبن العليا حكم 

 بنت االبن فأكثر مع ابنة الصلب، كىكذا حكم ما سفل منهن مع من ىو أعلى منها.
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ية: من مفهـو قوؿ اإلماـ عليو السبلـ: ))كاألخوات ألب مع األخوات من األب كاألـ الثان
بمنزلة بنات االبن مع بنات الصلب(( كقد عرفت ما لبنت االبن أك بنات االبن مع ابنة الصلب 
ـى كشواىد ىذه المسائل، كلما ثبت أنو ميراث إناث النوعين  أك بنات الصلب، كلمنطوؽ ما تػىقىدَّ

كالثلثين يقتضي ثبوت السدس لؤلخت الواحدة ألب كاألخوات ألب مع األخت سهما، 



الواحدة ألب كأـ تكملة الثلثين، كلما سيأتي لئلماـ عليو السبلـ منطوؽ في )باب الجد في 
أخت ألب كأـ، كأخت ألب كجد(: أف لؤلخت ألب كأـ النصف، كلؤلخت لؤلب السدس 

 كالقياس على التي قبلها. تكملة الثلثين، كللجد الباقي، كلئلجماع
كىذا السدس تنفرد بو األخت ألب كما زاد عليها من األخوات مع األخت ألبوين تكملة 

الثلثين، لما ثبت في حديث جابر أف األخوات ألبوين ال يزدف على الثلثين كإف كثرف، ككذلك 
 األخوات ألب مع انفرادىن ال يزدف على الثلثين، فكذلك إذا اجتمعن.

خوات ألبوين ىو ما ذكرنا في حجب بنت الصلب لبنت االبن أك لبنات االبن فحجب فمع األ
األخت الواحدة ألبوين األخت الواحدة ألب من النصف إلى السدس، كىذا من حجب 

الواحدة للواحدة بمعنى التثليث كلبلثنتين فصاعدان من الثلثين إلى السدس، كىذا من حجب 
 التربيع.الواحدة لبلثنتين فصاعدان بمعنى 
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ـى تفصيل ذلك في حجب البنت لبنت االبن كلبنات االبن كمع األختين ألبوين فأكثر،  كقد تػىقىدَّ
سيأتي الكبلـ عليو، كميراث ذم النسب ىنا مع ذم النسبين ليس مما ذكرنا في العصبة، لكوف 

اد السدس كإفراده ما ىنا سهاميات كما ىناؾ عصبة، كقد نبهنا ىنالك على ما ىنا، كبقية إعد
 سنذكرىا تتميمان للفائدة، مع التنبيو على مواضع ذكر اإلماـ لها، فنقوؿ:

الثالث: ))الجدات(( ككذا الجدة تنفرد بو الواحدة، كتشرؾ فيو الجماعة، كسيأتي بياف ذلك في 
 )باب الجدات(.

ى، كسيأتي ذكره في الرابع: ))األب لو السدس مع الولد ككلد االبن(( كاف نزؿ ذكران كاف أك أنث
 الحديث التاسع من ىذا.

الخامس: ))الجد أب األب(( كإف عبل لو السدس في خمسة مواضع، سيأتي في )باب الجد( 
 ذكر موضعين:

 أحدىما: مع الولد ككلد االبن ذكران كاف أك أنثى كإف نزؿ.
 الثاني: إذا نقصتو مقاسمة األخوة عن السدس رد إلى السدس.

 كاف مع األخوة أك األخوات بنت أك بنت ابن فلو السدس ال غير.  الثالث: ىو لو إذا
 الرابع: حيث لم يبق لو مع ذكم السهاـ شيء كتعوؿ بو المسألة.

الخامس: حيث كاف الباقي لو بعد سهامهم أقل من السدس فلو السدس بالتسهيم، كتعوؿ بو 
 المسألة.



ا في الثالث من ىذا الخبر في )باب السادس: األـ لها السدس محجوبة باألبوين، كسيأتي ذكرى
الجد( كبالولد كسيأتي في الحديث السادس من ىذا كبالبنتين، كسيأتي في الحديث التاسع من 

 ىذا كىو لها في مسألة زكج كأبوين، كسيأتي في الحديث الثالث من ىذا.
 السابع: األخ ألـ أك األخت ألـ، كسيأتي منطوقان في الحديث.

 هومان سيأتي في الحديث الخامس من ىذا ػ إف شاء اهلل.الثامن: من ىذا كمف
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 كأما فريضة الثلث: فهو الثنين:
 األكؿ: لؤلـ، لها الثلث في موضعين:

أحدىما: مع عدـ الولد ككلد االبن ذكران كاف أك أنثى اآلتي ذكر ذلك في الحديث السادس من 
لحاجب لها من األخوة أك األخوات، ككل ىذا، أك في التاسع في )باب الجد الثاني( مع عدـ ا

على مذىبو في عدد الحاجب ممن ذكرنا على الخبلؼ اآلتي في الحديث السادس من ىذا، 
أك مع عدـ الزكج أك الزكجة ألبوين، كسيأتي ذكر كل ذلك في الحديث الثالث كالرابع من ىذا، 

 .كسواء كاف معها أحد األخوة أك بنيهم أك األعماـ أك بنيهم أـ ال
كالثاني: االثنين من األخوة أك األخوات ألـ فصاعدان أك أخ كأخت ألـ فلهم الثلث مع عدـ 

الولد ككلد االبن ذكران كاف أك أنثى كإف نزؿ كاألب كالجد أب األب كإف عبل، كسيأتي ػ إف شاء 
 اهلل ػ في الحديث الخامس من ىذا.

لؤلـ في مسألة زكجة كأبوين، كسيأتي كأما فريضة الربع فلثبلثة: أحدىا من ذكم سهاـ النسب 
في الحديث الرابع من ىذا، كالثاني كالثالث لذكم سهاـ السبب اآلتي ذكرىما في الحديث 

 الرابع من ىذا.
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ـى ػ أم  قولو: ))كال شيء لبنات االبن مع بنتي الصلب ، ككذا بنت االبن معهن(( لداللة ما تػىقىدَّ
يم، الستكماؿ البنات الثلثين، كأما بالتعصيب فلهن الباقي مع ال ميراث لهن أك لها بالتسه

المعصب، لمنطوؽ قولو عليو السبلـ: ))إال أف يكوف معهن أخ لهن يعصبهن(( أم في الثلث 
الباقي للذكر مثل حظ األنثيين، نحو أف يخلف ابنتين فأكثر كبنت ابن أك بنات ابن كابن ابن 

الثلثاف كالباقي بين بني االبن تعصيبان للذكر مثل حظ  فيعصبهن في الثلث الباقي، فللبنتين



األنثيين، كنحو أف يخلف أختين ألبوين كأخت فأكثر ألب كأخ ألب فلؤلختين ألبوين الثلثاف، 
كلؤلخ ألب كأختو ألب كأكثر الباقي تعصيبان للذكر مثل حظ األنثيين، فدؿ على تشريك الذكر 

 لؤلنثى في الباقي.
كرنا في القسم الثاني من العصبة كىو العاصب مع غيره كما دؿ عليو ما كقد نبهنا على ما ذ 

ذكرنا ىو قوؿ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كزيد بن ثابت، كعائشة، كمسركؽ، كأىل 
المدينة، كبو قاؿ جمهور الصحابة، كرجح للمذىب كىو قوؿ األعمش، كنسبة إلى سائر 

ر ابن مسعود، كقاؿ بو جمهور التابعين، كالدرامي، أصحاب محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم غي
 كأكثر علماء الحديث فمن بعدىم.

، كنسبو إلى أبي ثور كأبي سفياف قاؿ: كاختلف فيو على  كذىب ابن مسعود، كعلقمة، كابن حـز
أبي سليماف إلى عدـ التشريك بين ذكور بني البنين كإناثهم، فجعلوا للبنتين الثلثين كالباقي 

ن دكف بنت اإلبن، كركل البيهقي قوؿ عبد اهلل بن مسعود ))لئلبنتين الثلثاف، كما بقي إلبن اإلب
 للذكر دكف األنثى، ألنو لم يكن يزيد البنات على الثلثين(( .
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كأخرج الدارمي في )سننو( بلفظ: ككاف عبد اهلل ال يشرؾ، يعطي الذكور دكف اإلناث، كلم أجد 
 ن حـز أم نص في المسألتين إال قولو من ذكرنا.في البيهقي كالدارمي كاب

احتج األكلوف في أكالد االبن مع البنات بشموؿ قولو تعالى: }ييوًصيكيمي اللَّوي ًفي أىٍكالىدًكيٍم لًلذَّكىًر 
ٍيًن { ]النساء: [ كلفظ )الولد( شامل لولد الصلب كلمن بعده كباإلجماع أف 11ًمٍثلي حىظّْ األينثػىيػى

ـى، كفي األخوة كاألخوات ألب أك أخ كأخت بني البنين يقو  موف مقاـ البنين.. إلى آخر ما تػىقىدَّ
ةن رًجىاالن كىًنسىاءن فىًللذَّكىًر ًمٍثلي حىظّْ  ألب مع األخوات ألبوين بقولو تعالى: }كىًإٍف كىانيوا ًإٍخوى

ٍيًن{]النساء:  [.176األينثػىيػى
يو كآلو كسلم غير ابن مسعود، كبما كبقوؿ األعمش أنو قوؿ سائر أصحاب محمد صلى اهلل عل

أخرجو الدرامي كابن حـز من طريق حكيم بن جابر، عن زيد بن ثابت، أنو قاؿ فيها ػ أم فيما 
قالو ابن مسعود ػ: ))ىذا من قضاء الجاىلية أف يورث الرجاؿ دكف النساء إف أخوتهن قد ردكا 

 عليهن(( .
كفيو: ))فما أبقت الفرائض فؤلكلى رجل  كاحتج اآلخركف بحديث ابن عباس المذكور سابقان،

 ذكر (( .
كأجاب ابن حـز عن حجج األكلين بلفظ: ))ليس قضاء أىل الجاىلية ما أكجبو القرآف كقد 



صح اإلجماع على توريث العم كابن العم كابن األخ دكف العمة كبنت العم كبنت األخ، فهل 
 ىذا من قضاء أىل الجاىلية؟.

أصحاب محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم على خبلؼ ىذا، فنقوؿ  كأما قوؿ األعمش أف سائر
 للمحتج بهذا: ىبك صح لك ذلك كىو ال يصح عن ستة منهم أىذا حجة عندؾ أـ لماذا؟!
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فإف قاؿ: ليس إجماعان، قلنا لو فما ليس إجماعان كال نصان فبل حجة فيو، كإف كاف ىو إجماع 
ك فاسق، فانظر فيما تدخل، كبماذا تصف ابن مسعود.. إلى قلنا لو: فمخالف اإلجماع كافر أ

أف قاؿ: المقطوع لو بالجنة كالعلم كالدين كاإليماف، كأما اآلية فهي حجة عليهم، ألف اهلل تعالى 
 إنما قاؿ ذلك فيما يرثو األخوة كاألخوات بالتعصيب ال فيما كرثتو األخوات بالفرض المسمى.

ات بالفرض المسمى أكثر من الثلثين.. إلى أف قاؿ في آية: كالنص قد صح بأف ال يرث األخو 
[ مثل ما قاؿ في آية األخوات سواءن سواءن حرفان 11}ييوًصيكيمي اللَّوي ًفي أىٍكالىدًكيٍم ..{ ]النساء:

حرفان، على أنو لو ترؾ أختين شقيقتين كعشر أخوات ألب كعمان أك ابن عم أك ابن أخ أف 
أين كجب أف يرثن مع األخ كال يرثن مع العم كال مع ابن العم كال مع  اللواتي لؤلب ال يرثن فمن

 ابن األخ(( انتهى.
قلت: كيمكن أف يجاب عن األكلين بأف خبر ابن عباس في ما كاف للمورث من العصبة أقرب 
ـى فبل يرد  كأبعد فنص الخبر أف الميراث لؤلكلى أم األقرب إلى المورث دكف األبعد كما تػىقىدَّ

نحن بصدده، ككبلـ ابن حـز خارج عن محل النزاع، ألف العمة كبنت العم كبنت األخ  على ما
 من ذكم األرحاـ باإلجماع كال نزاع فيهن.
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كال يصح قياس بنت االبن كاألخت ألب على العمة أك بنت العم أك بنت األخ كال العكس، 
عمة كما بعدىا من ذكم األرحاـ،  ألف بنت االبن كاألخت ألب من ذكم السهاـ باإلجماع، كال

كما أنو ال يصح قياس ابن االبن كاألخ ألب على العم كابن العم كابن األخ كال العكس، لما 
ثبت باإلجماع تعصيب ابن االبن ألختو كاألخ ألب ألختو في كامل الماؿ أك في الباقي بعد 

يس كذلك العم مع العمة، ميراث البنت أك األخت ألبوين أك مع أحد الزكجين أك األبوين، كل
 كال ابن العم مع بنت العم، كال ابن األخ مع بنت األخ.



 كاعلم أف محل النزاع بين ذكرنا في الباقي بعد فريضة البنتين فأكثر أك األختين ألبوين فأكثر.
كقد دؿ حديث ابن عباس، أف البقية ألكلى رجل ذكر كليس فيو ما قيل من اإلشكاؿ على قولو 

ما عرفت سابقان أنو يريد القريب في النسب الذم قرابتو من قبل رجل كصلب، كإف رجل ذكر، ل
سياؽ الخبر لبياف من يستحق الميراث من القرابة بعد أصحاب السهاـ ككل كاحدة من بنت 

االبن أك األخت ألب مع أخيها قرابتهما إلى الميت على سواء من قبل رجل كصلب فشاركت 
ة القرب المتعلقة بالتعصيب، فلهذا عصبها فصارت معو عصبة كل كاحدة منهن أخيها في جه

 في الباقي للذكر مثل حظ األنثيين.
كما دؿ على ذلك حديث األصل، كأكضح من ذلك لزكاؿ ما استشكل من الخبر أف ميراث 

 من ذكرنا مع أخيها ثابت بنص اآلية، فهن خارجات من الخبر فيخص بو الخبر.
ـى استشكاؿ ابن  دقيق العيد بأف األخوات مع البنات عصبة، كالحديث يقتضي اشتراط كقد تػىقىدَّ

 الذكورة في العصبة المستحقة للباقي بعد الفركض.

(1/305) 

 

، فيخص بالخبر الداؿ على أف األخوات عصبات البنات، كقد  كأجاب أنو من طريق المفهـو
في الخبر اآلتي كفيما  أشار الحافظ ابن حجر في )الفتح( إلى ما ذكرنا، كسيأتي مزيد تحقيق

 بعده في ابني عم أحدىما أخ ألـ.
قاؿ في )فتح البارم(: ))كاستدؿ عليهم باالتفاؽ على أف من ترؾ بنتان كابن ابن كبنت ابن 

متساكيين، أف للبنت النصف كما بقي بين ابن االبن كبنت االبن، كلم يخصوا ابن االبن بما بقي 
 كىي أنثى. لكونو ذكران، بل كرٌثوا معو شقيقتو

قاؿ: فعلم أف حديث ابن عباس ليس على عمومو.. إلى أف قاؿ: فاقتضى النظر ترجيح إلحاؽ 
 األخت مع األخ باالبن كالبنت(( ػ انتهى .

، كالدارمي، فيمن خلف بنتان كبنت ابن أك بنات ابن كابن ابن أك أكثر أك خلف  كذكر ابن حـز
أخ كأخت ألب، أف للشقيقة أك البنت النصف، أختان شقيقة كأخوة كأخوات ألب أك ترؾ معها 

كما بقي بين بنت اإلبن، أك بنات اإلبن كابن اإلبن، أك بين األخوة كاألخوات لؤلب، أك بين 
األخ كاألخت ألب للذكر مثل حظ األنثيين ما لم يتجاكز ما يجب لؤلخوات أك لؤلخت ألب 

 لسدس كيكوف الباقي للذكر كحده.أك لبنات االبن أك لبنت اإلبن السدس كال يىزٍدفى على ا
، كمن سلف ذكره، كأبى ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب،  كبو قاؿ ابن مسعود، كابن حـز

كزيد بن ثابت، كمسركؽ، كعائشة، كجمهور الصحابة كالتابعين، كرجح للمذىب، قالوا: إف 



نثيين، ككذلك األخت الباقي لبنت االبن فأكثر كابن االبن، كما زاد عليو للذكر مثل حظ األ
 ألب فأكثر كاألخ ألب.
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ـى حيث استكمل البنات أك األخوات  كحجة كل فريق منهما كالرد كما يختار من ذلك ىو ما تػىقىدَّ
 الثلثين، كقد عرفت مما ذكرنا ما ىو المختار من المسائل المذكورة.

: كىذا يسمى األخ المبارؾ، كىو قولو: ))إال أف يكوف معهن أخ(( أم من أبيهن، قاؿ ابن بطاؿ
 ما لواله ليسقطن ػ انتهى.

أم من الميراث من الثلث الباقي بعد ميراث البنتين أك األختين، كذلك حيث استكمل البنات 
أك األخوات ألبوين الثلثين، لما ذكرنا سابقان أف ميراثهن بالتسهيم في الثلثين، فحيث استكملت 

ثين سقط ميراثهن بالتسهيم ككرثن الباقي بالتعصيب، كذلك البنات أك األخوات ألبوين الثل
حيث كجد المعصب المذكور للذكر مثل حظ األنثيين، كأما األخ المشؤـك فهو الذم ما لواله 

لورثن، فلو صور منها: زكج كأـ كبنت كبنت ابن كابن ابن كأب، للزكج الربع، كلؤلـ السدس، 
ني عشر كتعوؿ إلى ثبلثة عشر، كسقطت بنت كللبنت النصف، كلؤلب السدس، أصلها من اث

االبن مع أخيها، ألنها علتو معو، كقد عالت المسألة بمثل نصف سدسها، فلو لم يوجد ابن 
االبن كاف لبنت االبن السدس لبقاء ميراثها بالتسهيم في الثلثين مع البنت كعالت المسألة إلى 

ؿ اإلماـ عليو السبلـ: خمسة عشر فلواله لورثت، فهو أخ مشؤـك عليها، كفي قو 
))..يعصبهن(( داللة لو على أف لبنت االبن فصاعدان مع البنتين ميراثان من جهة التعصيب كسقط 

ميراثهن من جهة التسهيم المرسـو في الثلثين، الستكماؿ البنات للثلثين كفيما عداه يرثن من 
 جهة التعصيب.
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يكوف معهن أخ يعصبهن(( أم فيما بقي من الماؿ بعد كلذا قاؿ اإلماـ عليو السبلـ: ))إال أف 
ميراث البنتين للثلثين للذكر مثل حظ األنثيين، كىكذا األخت ألب فأكثر مع األختين ألبوين 

لجعلهن بإزاء من ذكرنا، إف شرط ميراثهن فيما عدا الثلثين ىو المعصب المذكور آنفان، فيدخل 
ات االبن من المعصبين السالف ذكرىم كأخيها من في ذلك باعتبار المفهـو ما كاف بإزاء بن

المتوفى كابن عمها من الميت، أك أسفل منهن كأبنائهما كىكذا ما سفل منهن مع المعصب، 



، لما صٌرح عليو السبلـ بذكر األخ، ألف األخوات ألب ال يعصبهن  لكن ال حكم لهذا المفهـو
سفل منهن ابن ابن ابن ابن، فللعلياء غيره، فلو ترؾ ثبلث بنات ابن يعصبهن أسفل من بعض كأ

النصف، كللتي بعدىا السدس، كالباقي بين السفلى كاالبن األسفل منها للذكر مثل حظ 
األنثيين، ألنها كانت ساقطة من التسهيم حيث استكمل الثلثين بالعليا كالتي بعدىا، كال يعصب 

 عشر.بنت ابن االبن؛ ألنها كارثة بنفسها، كتصح المسألة من ثماني 
فإف خلف ابنتين كبنتي ابن أك بنت ابن كبنتي ابن ابن كبنت ابن ابن ابن كابن ابن ابن ابن أسفل 

منهن، فللبنتين الثلثاف، كالباقي بين الجميع للذكر مثل حظ األنثيين، فإف لم يوجد اإلبن 
األسفل سقطت الوسطى كمن تحتها، كرد الباقي على البنتين مع عدـ العصبة، كمثل ذلك 

ألخت ألب فأكثر مع األختين فصاعدان ألبوين، إال أف المعتبر في المعصب لها إنما ىو أخوىا ا
 من األب فقط.

كقد تصير األخت فأكثر ألب ككذا األخت كما زاد عليها ألبوين عصبة مع غير أخيها، كىو 
 القسم الثالث من العصبة، كإلى ذلك أشار اإلماـ عليو السبلـ، بقولو:
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 صيب البنات مع األخوات[]تع
حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ قاؿ: ))األخوات مع البنات 

 عصبة (( .
بيض لو في )التخريج( كىو مشهور في كتب الفرائض كاألئمة، كيشهد لهذا الخبر حديث ابن 

ـى ذكره في شواىد الس دس لبنت اإلبن أك بنات مسعود في بنت كبنت ابن كأخت ألبوين المتػىقىدَّ
اإلبن مع البنت في الحديث الذم قبل ىذا من طريق ىزيل بن شرحبيل بذكر األخت ألبوين 

 عند البخارم كالترمذم كالطحاكم كالدرامي كابن ماجة كأبي داكد.
كذكره في )التلخيص( بلفظ األخت، كنسبو إلى أحمد، كالبخارم، كأبي داكد، كابن ماجو، 

 م، كابن عدم ػ انتهى.كالترمذم، كالحاك
كذكرنا ىنالك نسبتو إلى ابن حـز كالبيهقي، كقاؿ الترمذم: كالحديث صحيح، كلهم من طريق 
ىزيل بن شرحبيل، كفي )منحة الغفار( في حديث ابن مسعود في قولو: ))كما بقي فلؤلخت(( 

 أقوؿ: كمن ىنا قاؿ الفرضيوف: األخوات مع البنات عصبة ػ انتهى.
ـى في شواىد البنت عند يزيد بن ىاركف، ككذا حديث قضا ء ابن الزبير في بنت كأخت تػىقىدَّ

كالطحاكم، كالبيهقي، كالدار قطني، كغيرىم من طريق األسود بن يزيد كحديث معاذ في بنت 



ـى ػ أيضان ػ في شواىد البنت عند البخارم في )صحيحو( من طريقين عن معاذ.  كأخت تػىقىدَّ
مي في )بابي البنت كاألخت( من طريقين عن معاذ ػ أيضان ػ كأخرجو كأخرجو اإلسماعيلي كالدار 

أبو داكد كالدار قطني من كجو ثالث، كزاد الدار قطني من كجو رابع، كفي )تخريج الفرائض( 
حديث قضاء معاذ في اليمن في بنت كأخت للبنت النصف، كلؤلخت النصف، كرسوؿ اهلل 

 امع األصوؿ(.صلى اهلل عليو كآلو كسلم حي، ذكره في )ج

(1/309) 

 

كأخرجو البخارم، قاؿ الخطابي في )معالم السنن(: في ىذا بياف أف األخوات مع البنات 
عصبة.. إلى غير ذلك مما ذكرناه ىنالك، كلها شواىد لهذا الباب بمصير األخت فأكثر 

لحديث:  عصبة مع نوع إناث البنين، ترث الباقي كلو كثرف كإف لم يذكر في األدلة إال األخت؛
 ))حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ((.

كيشهد لو ػ أيضان ػ ما ذكره البخارم تعليقان في ترجمة )باب ميراث األخوات مع البنات عصبة(، 
كأخرج الدارمي: حدثنا بشر بن عمر، قاؿ: سألت ابن أبي الزناد عن رجل ترؾ ابنة كأختان قاؿ: 

خبرني أبي عن خارجة بن زيد، أف زيد بن ثابت كاف يجعل البنتو النصف، كألختو ما بقي، قاؿ: أ
 األخوات مع البنات عصبة، ال يجعل لهن إال ما بقي .

كفي إسناده ابن أبي الزناد تقدـ الكبلـ عليو في عصبة البنوة، كفي )الجامع الكافي(: كقاؿ 
 محمد: ))كاألخوات مع البنات عصبة..(( إلى غير ذلك.

ات مع البنات عصبة، كىو الذم دؿ عليو منطوؽ الشواىد المذكورة،  كالحديث ناطق بأف األخو 
كما قالو الخطابي كغيره من حديث ابن مسعود، كمعاذ كابن الزبير كما قالو المحقق األمير عن 

الفرضيين من حديث ابن مسعود دليل على كقوع اإلجماع منهم بذلك، ككبلـ )المجموع( ناطق 
 بذلك.
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ـ )المجموع( مستفاد من القضاء النبوم في األدلة المذكورة، كىذا جمع حسن كعلى ىذا فكبل
بين ما كجدنا في بعض كتب الفرائض كغيرىا أف حديث األصل من كبلـ النبوة كبين ما قالو 

علماء الحديث أنو من كبلـ أمير المؤمنين عليو السبلـ موقوفان عليو، كالمراد من الخبر بجعل 
صبة أف األخوات يرثن بالتعصيب ما فضل عن ميراث من يستحق األخوات مع البنات ع



النصف، أك الثلثين من إناث البنوة، كلهذا أطلق عليهن لفظ العصبة مع البنات ألخذىن للباقي  
كالعصبة تأخذ الباقي بعد فركض ذكم سهاـ المسألة، كليس المراد أف الجمع من الجمع 

لبنت الواحدة أك مع بنت االبن عصبة، ألف عصبة فقط حتى ال تكوف األخت الواحدة مع ا
األلف كالبلـ للجنس، كما ال يقصر ذلك على الفرد في حديث معاذ كابن مسعود، لثبوت 
اإلجماع على أف األخت كما زاد عليها ألبوين أك ألب يرثن ما بقي بعد ميراث من يستحق 

 الثلثين أك النصف من إناث البنتين كبنيهم.
ا ذكرنا من األدلة التعصيب لهن في ىذا الباب حقيقة، كفي )فتح كظاىر حديث األصل كم

البارم(: قاؿ القرطبي: كأما تسمية الفقهاء األخت مع البنت عصبة فعلى سبيل التجوز، ألنها 
 لما كانت في ىذه المسألة تأخذ ما فضل عن النصف للبنت أشبهت العاصب ػ انتهى .

لنسبهن كبنيهم كاألعماـ كبنيهم كترث الباقي، كعلى فعلى أنو حقيقة يسقطن األخوة المخالفين 
أنو مجاز ال يرث إال مع عدـ العاصب من الذكور كما ستعرفو قريبان ػ إف شاء اهلل ػ كما أف ظاىر 

 الخبر أنو ال فرؽ بين األخوات ألبوين أك ألب إلطبلؽ الخبر.

(1/311) 

 

كخبر )المجموع( كخبر معاذ، كابن   كاعلم أف األحاديث المذكورة في ىذا الباب كردت مطلقة،
الزبير، كزيد بن ثابت، كأبي موسى، كسلماف بن ربيعة، ككذلك ما في خبر ابن مسعود عند من 

ـى ككل ىذه األدلة مطلقة لم يذكر األخت أك األخوات ألبوين أك ألب كمقيدة باألخت  تػىقىدَّ
، كالدرامي، كابن ماجة في ألبوين كما في ركاية البخارم كأبي داكد، كالطحاكم، كالترمذم

 حديث ابن مسعود، كمن طريق ىزيل بن شرحبيل كما أدل معناىا.
كما كاف من األحاديث على ىذا األسلوب، فإنو عند الجمهور ال يقيد المطلق منها بالمقيد، 

لعدـ التعارض بينها كبين المطلق منها كإعماؿ الدليلين كاجب ما أمكن، فيجب توريث األخت 
ـى عند الدارمي أف ابن فأكثر بال تعصيب في ىذا الباب، سواء كانت ألبوين أك ألب، كلما تػىقىدَّ

الزبير كاف ال يورث األخت من األب أك األـ كال من األب حتى حدثو األسود.. إلى آخره، فإف 
كجدف معان فاألخت ألبوين أكلى بذلك، كقيل: يحمل المطلق على الفرد الكامل كىو األخت 

صٌرح بذلك الدارمي كأبو داكد، كلما ثبت أف المطلق ينصرؼ إلى الفرد الكامل، ألبوين، كما 
 ذكره المحقق الجبلؿ، كصرح الطحاكم كالترمذم كأحمد، كابن ماجة جمعان بين الدليلين.

كأجيب بأنو لو حمل المطلق على الفرد الكامل لـز إبطاؿ المطلق، ألنو يدؿ على أجزاء الفرد 



كامل، فيبطل الثاني في غير ضركرة، كسواء كانت البنت فأكثر للصلب أك الكامل كغير الفرد ال
 لصلب االبن كإف سفلن.
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ىذا كما دؿ عليو حديث األصل قاؿ بو جمهور الصحابة كالتابعين فمن بعدىم من جماىير 
 فقهاء األمصار كرجح للمذىب، كنسبو في )البحر( إلى األكثر كفي )األحكاـ( نسبة إلى عامة
العلماء، كفي )الجامع الكافي( نسبو إلى أحمد بن عيسى بن زيد، كالقاسم بن إبراىيم، كأبي 

الطاىر، كإدريس بن محمد كغيرىم، كنسبو ابن حـز إلى مالك، كأبي حنيفة، كالشافعي، 
كأحمد، قاؿ: كصح عن ابن مسعود، كزيد، كابن الزبير في ذلك ركايات ال متعلق لهم بها، 

البنت عن معاذ كأبي موسى كسلماف، كركم عن عمر كذلك ػ أم أف األخت كصح في األخت ك 
 ألبوين أك األب مع البنت عصبة، كىو قوؿ الهادكية كالعصيفرم كغيرىم.

 قاؿ المحقق األمير في )سبل السبلـ(: ))كىو مجمع على أف األخوات مع البنات عصبة(( .
ف األخوات عصبة البنات فيرثن ما قاؿ الحافظ ابن حجر: ))قاؿ ابن بطاؿ: أجمعوا على أ

 فضل عن ميراث البنت أك بنت االبن(( ػ انتهى.
كذىب ابن عباس كتبعو أىل الظاىر، كمن المتأخرين ابن حـز قاؿ: كىو أكؿ قوؿ أبي الزبير، 

كقوؿ أبي سليماف، كإسحاؽ بن راىويو، كغيرىم، إلى أف األخت كما زاد عليها ألبوين أك ألب 
كال ابنة ابن شيئان، كال يجعلوىن مع البنات كبنات االبن عصبة، كجعلوا الباقي  ال يرثن مع ابنة

، كإسحاؽ بن راىويو كمن  بعد ميراث إناث البنوة للعصبة، فإف لم توجد العصبة فابن حـز
كافقهما، يجعلوف الباقي لؤلخت ألبوين، ثم لؤلخت ألب، كمن عداىما جعلوه مردكدان على 

 في المسألة كاحدة كانت أك أكثر. إناث البنوة الموجودات
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كيذكر أكثر الفرضيين في ىذا الباب كما شاكلو كبعض المفسرين في تفسير قولو تعالى: }ًإًف 
[ اآلتي ذكرىا أف الناصر كاإلمامية ذىبوا إلى سقوط األخوة 176اٍمريؤه ىىلىكى { ]النساء:

 ها.كاألخوات بالبنت فأكثر أك بنت االبن كما زاد علي
قاؿ في )الثمرات(: كىو مركم عن الصادؽ كالباقر كموسى بن جعفر كعلي بن موسى، كقد 

ذكرنا في الحديث قبل ىذا أف خبلفهم في عصبة الوالء، كسيأتي كما ىو الظاىر من 



 نصوصهم.
احتج األكلوف بحديث األصل كشواىده، كبما في )الجامع الكافي( ببلغان عن النبي صلى اهلل 

كسلم: ))أنو أعطى البنت النصف كابنة اإلبن السدس تكملة الثلثين، كجعل ما بقي عليو كآلو 
 لؤلخت(( ػ انتهى.

قلت: كفيما ذكره ابن حـز في )المحلى( في حديث ابن مسعود بلفظ: ))أقضي فيهما بما 
قضي النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم..(( ناطق بأف متعلقو ىو القضاء النبوم، كقد ذكرنا في 

ثو كحديث ابن الزبير كزيد بن ثابت، كغيره في شواىد البنت في بعض الركايات عنهم، أف حدي
أحاديثهم مرفوعة، لما في منطوقها من التعلق بالقضاء النبوم، كال فرؽ عندىم بين األخت 

فأكثر، سواء كانت ألبوين أك ألب ال ألـ فساقطة مع البنت كبنت االبن كإف سفلت إجماعان، 
األخت المذكورة فأكثر بالتعصيب مع إناث البنوة عدـ المسقط لها كىم االبن كشرط ميراث 

كابن االبن كإف نزؿ كاألب كعدـ المعصب لها كىو أخوىا من األبوين إف كانت ألبوين أك من 
 األب إف كانت ألب فإف كجدف معان فاألخت ألبوين أكلى بالتعصيب لقوة نسبها.
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ـ كمن معهما بقولو تعالى: }ًإًف اٍمريؤه ىىلىكى لىٍيسى لىوي كىلىده كىلىوي أيٍخته فػىلىهىا كاحتج ابن عباس كابن حز 
{ ]النساء: [ كجو استداللهم بها: أف اسم الولد يقع على االبنة، كابنة االبن، 176ًنٍصفي مىا تػىرىؾى

، فكما يسقط األ خ كأختو كما يقع على االبن، كابن االبن، في اللغة، كالقرآف، ذكره ابن حـز
مع االبن كابن االبن يسقط مع البنت كبنت االبن، كمما احتج بو الناصر كمن معو بما ركاه 

ببلغان عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنو قاؿ: ال يرث األخوة كاألخوات مع كلد ذكر أك 
سئل عن بنت  أنثى، قالوا: كإف الولد الذم ذكره اهلل ىو الذكر كاألنثى، كمما احتجوا بو أف عليان 

 كمولى نعمة، فجعل الماؿ كلو لبلبنة.
كمن حجج ابن عباس كمن معو حديث: ))ألحقوا الفرائض بأىلها فما أبقت الفرائض فؤلكلى 

 رجل ذكر(( المذكور آنفان في العصبة.
قاؿ الحافظ ابن حجر في )فتح البارم(: ))قاؿ الطحاكم: استدؿ قـو بحديث ابن عباس على 

كأخان شقيقان كأختان شقيقة كاف البنتو النصف كما بقي ألخيو كال شيء ألختو،  أف من خلف بنتان 
كلو كانت شقيقة، كطردكا ذلك فيما لو كاف مع األخت الشقيقة عصبة، فقالوا: ال شيء لها مع 

البنت، بل الذم يبقى بعد البنت للعصبة كلو بعدكا، قالوا: فمن أعطى األخت مع البنت فقد 
 خالف القرآف(( .



كأخرج البيهقي كابن حـز كبلىما من طريق عبد الرازؽ، عن معمر، عن الزىرم، عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن بن عوؼ، قيل البن عباس: من ترؾ ابنتو كأختو ألبيو كأمو؟ فقاؿ ابن عباس: 

 البنتو النصف، كليس ألختو شيء مما بقي كىو لعصبتو(( .
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إف عمر قضى بغير ذلك، جعل البنتو النصف، كألختو النصف، كفي )البيهقي(: فقاؿ لو رجل: 
فقاؿ ابن عباس: أأنتم أعلم أـ اهلل؟ قاؿ معمر: فذكرت ذلك البن طاككس، قاؿ لي أبي 

طاككس: أخبرني أبي أنو سمع ابن عباس يقوؿ: قاؿ اهلل تعالى: }ًإًف اٍمريؤه ىىلىكى لىٍيسى لىوي كىلىده كىلىوي 
{ ]النساء: أيٍخته فػىلىهىا ًنٍصفي  [ قاؿ ابن عباس: جعلتم انتم لها النصف كإف كاف لو 176مىا تػىرىؾى

 كلد .
كمن طريق إسماعيل بن إسحاؽ، نا علي بن عبد اهلل ػ ىو ابن المديني ػ حدثني سفياف ػ ىو ابن 
عيينة ػ حدثني مصعب ابن عبد اهلل الزبرقاف، عن أبي ملكية، عن ابن عباس أنو قاؿ: أمر ليس 

اهلل، كال في قضاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كستجدكنو في الناس كلهم  في كتاب
 ميراث األخت مع البنت.

: ىذا يريك أف ابن عباس لم ير ما فشى في الناس كاشتهر فيهم حجة، كأنو لم ير  قاؿ ابن حـز
 م.القوؿ بو إذا لم يكن في القرآف كال في سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسل

كأخذ ابن حـز كمن معو بحديث ابن مسعود من طريق أبي قيس عن ىزيل بن شرحبيل المذكور 
آنفان، على توريث األخت مع عدـ العاصب، فجعل األخت عصبة لها، لما فضل عن ميراث 
البنت كأكثر أك بنت االبن كما زاد عليها، قاؿ: ػ أم ابن حـز ػ: أبو قيس ثقة، ما نعلم أحدان 

 يجب بها إسقاط ركايتو، فالواجب األخذ بما ركل. جرحو بجرحة
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كلحديث ابن عباس المذكور سابقان، إذا كاف للمتوفى عصبة سواء كاف المتوفى ذكران أك أنثى، 
قاؿ: فوجب بذلك إذا كاف للمتوفى عاصب أف يكوف ما فضل عن فريضة االبنة أك البنتين أك 

نو أكلى رجل ذكر، كليست األخت ىاىنا من أصحاب بنت االبن أك بنتي االبن للعصبة، أل
 الفرائض الذين أمرنا بإلحاؽ فرائضهم بهم، كىذا كاضح ال إشكاؿ فيو.

فإف لم يكن للميت رجل عاصب أصبلن أخذنا بحديث أبي قيس، كجعلنا األخت عصبة كما في 



و من الذكور نصو، كلم نخالف شيئان من النصوص كالمعتق كمن تناسل منو من الذكور أك عصبت
ىم ببل شك من الرجاؿ الذكور، فهو أكلى من األخوات إذا كاف للميت ابنة أك ابنة ابن.. إلى 

أف قاؿ: كليس في شيء من الركايات عن الصحابة المذكورين أنهم كرَّثوا األخت مع البنت مع 
 كجود عاصب ذكر ػ انتهى.

غيرىم أنهم كرَّثوا العاصب الذكر أقوؿ: كليس في شيء من الركايات عن الصحابة المذكورين ك 
مع كجود األخت ألبوين أك ألب، كال أنهم كرَّثوا األخ مع كجود شقيقتو دكنها، كما ركم عن 

ابن عباس إنما ىي مسألة فرضية لم يرك أنو كرث األخ دكف شقيقتو، كلم يتابعو أحد من 
ـى في شواىد البنت، كسيأتي الصحابة لما ركم أف قوؿ ابن الزبير اآلخر كالجمهور، لما تػىقىدَّ 

 تماـ الكبلـ.
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كأجاب األكلوف عن اآلية من جهة النظر أف عدـ الولد في قولو تعالى: }ًإًف اٍمريؤه ىىلىكى لىٍيسى لىوي 
{ ]النساء: [ إنما جعل شرطان في فرضها الذم تقاسم بو الورثة ال في توريثها 176كىلىده كىلىوي أيٍخته

الشرط سقط الفرض، كلم يمنع ذلك أف ترث، بمعنى آخر كما شرط في  مطلقان، فإذا عدـ
ميراث األخ من أختو عند عدـ الولد كىو يرثها إف لم يكن لها كلد، كقد أجمعوا على أنو يرثها 

مع البنت، كىو كما جعل النصف في ميراث الزكج شرطان إف لم يكن لها كلد كلم يمنع ذلك أف 
نصيبها النصف بالفرض كالنصف اآلخر يأخذه بالتعصيب إف  يأخذ النصف مع البنت فتأخذ 

كاف ابن عم مثبلن، كقد انقطعت الزكجية بينهما فإف كانت باقية أخذت النصف بتسهيم النسب، 
 كيأخذ الباقي بتسهيم السبب كبالتعصيب، ككذلك األخت تأخذ الباقي بالتعصيب.

أما ألنو الذم يسبق إلى الوىم من قوؿ  كفي )فتح البارم( كغيره: أف المراد بو الذكر ألمرين،
القائل، قاؿ: كلد فبلف فأكؿ ما يقع في نفس السامع أف المراد بو الذكر، كإف كانت اإلناث ػ 

أيضان ػ أكالدان بالحقيقة، كلكن ىو أمر شائع، أك ألف العرب ما كانت تتكاثر بالبنات، فإذا حمل 
 انتهى .على الذكر لم يمنع األخت الميراث مع البنت ػ 

كلفظ )الكشاؼ(: ليس لو كلد أم إف ىلك امرؤ غير ذم كلد كالمراد بالولد االبن، كىو اسم 
مشترؾ لجواز إيقاعو على الذكر كعلى األنثى أف االبن يسقط األخت كال تسقطها البنت إال في 

 مذىب ابن عباس ػ انتهى.
 كف البنت ػ انتهى.كقولو: ))إف لم يكن لو كلد((: أم ابن، ألف االبن يسقط األخ د
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كسيأتي الكبلـ في الكبللة قريبان ػ إف شاء اهلل ػ كلفظ )البحر(: ))قلنا: المراد بو الذكر(( ككذا 
 قالو البيهقي في )سننو(.

كلفظ )فتح البارم(: ))من العجب أف الكبللة ]في اآلية[ األكلى من النساء ال يرث فيها 
فيها التقييد بقولو:ليس لو كلد، كقيد بو في اآلية الثانية مع أف  األخوة مع البنت، مع أنو لم يقع

 األخت فيها كرثت مع البنت.
ًإٍف كىافى رىجيله ييورىثي { ]النساء: [ فإف 12كالحكمة فيها أف األكلى عبر فيها بقولو تعالى: }كى

وى يىرًثػيهىا ًإٍف مقتضاه اإلحاطة بجميع الماؿ فأغنى لفظ يورث عن القيد، كمثلو قولو تعالى: }كىىي 
[ أم محيط بميراثها، كأما اآلية الثانية فالمراد بالولد فيها 176لىٍم يىكيٍن لىهىا كىلىده { ]النساء:

ـى تقديره، كلم يعبر فيها بلفظ يورث، فلذا كرثت األخت مع البنت.  الذكر كما تػىقىدَّ
ف جدان، كىو أف العرؼ قاؿ ابن المنير: االستدالؿ بآية الكبللة على أف األخوات عصبة لطي

في آيات الفرائض قد اطرد على أف الشرط المذكور فيها ىو لمقدار الفرض، ال ألصل الميراث 
ٍيًو  ففيهم على أنو إذا لم يوجد الشرط أف يتغير قدر الميراث، فمن ذلك قولو تعالى: }كىألىبػىوى

هيمىا السُّديسي ًممَّا تػىرىؾى ًإٍف كىافى لى  وي كىلىده فىًإٍف لىٍم يىكيٍن لىوي كىلىده كىكىرًثىوي أىبػىوىاهي فىؤليمًّْو الثػُّليثي ًلكيلّْ كىاًحدو ًمنػٍ
 [ فتغير القدر كلم يتغير أصل الميراث، ككذلك في الزكج كفي الزكجة.11{ ]النساء:
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فقياس ىذا أف يطرد في األخت فلها النصف إف لم يكن كلد، فإف كاف كلد تغير القدر كلم 
صل اإلرث، كليس ىناؾ قدر تغيير إليو إال التعصيب، كال يلـز من ذلك أف ترث األخت يتغير أ

 مع االبن، ألنو خرج باإلجماع فيبقى ما عداه على األصل ػ كاهلل أعلم ػ انتهى .
قلت: كالخبر الذم احتج بو الناصر كمن معو مرسل كليس بمشهور عن أمير المؤمنين علي 

ـى الكبلـ عليو في عليو السبلـ كمولى النعمة خ ارج عن محل النزاع، كحديث ابن عباس تػىقىدَّ
: كالعجب من مجاىرة بعض القائلين ىاىنا إنما عني بو كلدان ذكران، كىذا  العصبة، قاؿ ابن حـز

إقداـ على اهلل بالباطل كقوؿ عليو بما ال يعلم، بل بما علم أنو باطل، كليت شعرم أم فرؽ بين 
{ ]النساء:قولو تعالى: }ًإًف اٍمري  [ كبين قولو تعالى: }كىلىهينَّ 176ؤه ىىلىكى لىٍيسى لىوي كىلىده كىلىوي أيٍخته

[ كقولو تعالى: 12الرُّبيعي ًممَّا تػىرىٍكتيٍم ًإٍف لىٍم يىكيٍن لىكيٍم كىلىده فىًإٍف كىافى لىكيٍم كىلىده فػىلىهينَّ الثُّميني{]النساء:
ٍم ًإٍف لىٍم يىكيٍن لىهينَّ كىلىده فىًإٍف كىافى لىهينَّ كىلىده فػىلىكيمي الرُّبيعي ًممَّا تػىرىٍكنى{ }كىلىكيٍم ًنٍصفي مىا تػىرىؾى أىٍزكىاجيكي 



هيمىا السُّديسي ًممَّا تػىرىؾى ًإٍف كىافى لىوي كىلىده فىًإٍف لىٍم 12]النساء: [ كقولو تعالى: }كىألىبػىوىٍيًو ًلكيلّْ كىاًحدو ًمنػٍ
{ ]النساء:يىكيٍن لىوي كىلىده كىكىرًثىوي أى   [.11بػىوىاهي فىؤًليمًّْو الثػُّليث ي فىًإٍف كىافى لىوي ًإٍخوىةه فىؤليمًّْو السُّديسي
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فلم يختلفوا في ىذه اآلية أف الولد سواء كاف ذكران أك أنثى أك كلد الولد، كذلك فالحكم كاحد 
دتهم كيسألوف، فإف ثم بدا لهم في ميراث األخت أف الولد إنما أريد بو الذكر كسيكتب بشها

 شهدكا فبل تشهد معهم ػ انتهى.
ـى عنو من ثبوت كراثة األخت مع البنت إذا لم يوجد  أقوؿ: ىذا يناقض كبلمو فيما تػىقىدَّ

 العاصب.
كاحتج بحديث أبي قيس، فببل ريب رجوع العجب من ابن حـز عليو؛ إذ ىو محجوج بما احتج 

و على أف حجج األكلين نص في محل النزاع بو، كلعلو سهى عن ذلك، كإال فقد قاؿ بموجب
بتوريث األخت مع البنت، كليس في ذلك ما قالو ابن عباس فقد خالف ظاىر القرآف، كال ما 

قالو ابن حـز المذكور كىذا إقداـ على اهلل بالباطل.. إلى آخره، كال ما قيل: إنو خركج عن 
آنفان بتوريث األخت ألبوين مع  الظاىر، لما ثبت باالستقراء في حديث ابن مسعود المذكور

 البنت، كمثل ذلك ثبت في حديث ابن الزبير كمعاذ السالف ذكرىما بتوريث األخت مع البنت.
ـى في حديث بنتي سعد بن الربيع من القضاء النبوم على أخ سعد بن  كيؤيد ثبوت ذلك ما تػىقىدَّ

باألكلى، ككل ىذه األدلة الربيع، كفيو: ))...كلك ما بقي(( فثبت ميراث األخت مع البنت 
نصوص في محل النزاع، فصح قياـ األدلة النبوية على توريث األخوة كاألخوات مع البنت، 

 فخصصناىما من ظاىر اآلية، كلعل ابن عباس لم تبلغو ىذه النصوص، كلو بلغتو لقاؿ بها.
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ـى في خركج البنت من الكبللة من عدمو، لما ثبت أف  كاعلم أف مدار الخبلؼ بين من تػىقىدَّ
ميراث األخوة كاألخوات مطلقان ال يتأتى إال في الكبللة، فابن عباس كابن حـز كمن تبعهما 

 قالوا: إف البنت كبللة فبل يرث معها أحد من األخوة كاألخوات.
كالجمهور قالوا: أنها ليست بكبللة فأثبتوا معها ميراث األخوة كاألخوات لقياـ الداللة في 

ن مسعود كابن الزبير كمعاذ على توريث األخت مع البنت، فخصصوا البنت من ظاىر حديث اب
آية الكبللة، كبقي حكم اللفظ فيما سواىا ممن شملو اسم الكبللة، لما سيعرؼ قريبان ػ إف شاء 



 اهلل ػ.
قاؿ في )الثمرات(: قلنا: الداللة دلت عليو في تركة سعد بن الربيع كلك ما بقي، كىذه حجة 

 الناصر كمن معو القائلوف بسقوط األخوة مع البنت.على 
 كمما أجاب بو األكلوف: بأف معنى اآلية ليس لو كلد يحوز جميع الماؿ ال الولد الذم ال يحوز.

 كأما أف لفظ الولد يقع على الذكر كاألنثى.
ية، فأجاب األكلوف: أف ذلك ليس بمانع لؤلخت عن الميراث، لقياـ الداللة على توريثها من اآل

 كثبوت التخصيص للبنت من ظاىر اآلية بأنها ليست من الكبللة.
سلمنا لوالء القضاء النبوم فيما ركاه ابن مسعود السالف ذكره بلفظ: ))كلكن أقضي فيها بما 
قضي بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم للبنت النصف، كلبنت االبن السدس، كما بقي 

ضين بما قضى بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم..(( فلؤلخت(( كفي بعض طرقو: ))ألق
 صدنا عما قالوا.
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قاؿ الحافظ ابن حجر في )فتح البارم(: ))كعلى تقدير عمـو لفظ الولد للذكر كاألنثى فإنو 
محتمل ألف يراد بو العمـو على ظاىره، كأف يراد بو خصوص الذكر فبينت السنة الصحيحة أف 

 ذكر دكف األنثى(( انتهى .المراد بو ال
ىذا كما ذكرنا من القضاء النبوم في حديث ابن مسعود يحج ابن عباس فيما أخرجو البيهقي 
من طريق ابن أبي ملكية عنو، قاؿ: أمره ليس في كتاب اهلل كال في قضاء رسوؿ اهلل صلى اهلل 

س لم يرى ما فشي في عليو كآلو كسلم السالف ذكره، فبل يتأتى البن حـز ما ذكره أف ابن عبا
الناس كاشتهر فيهم حجة، كأنو لم يرى القوؿ بو إذا لم يكن في القرآف كال في قضاء رسوؿ اهلل 

صلى اهلل عليو كآلو كسلم، لثبوت الحجة لما فشي في الناس، كىو ما ذكرنا من القضاء النبوم 
 بذلك.

بكبللة، كجعلو مخصصان كلعل ابن عباس لو بلغو القضاء النبوم لذىب إلى أف البنت ليست 
 لعمـو ظاىر اآلية.

كأجاب األكلوف ػ أيضان ػ عن حديث: ))فما أبقت الفرائض ...(( بأنو كإف كاف مقتضاه اشتراط 
.  الذكورة في العصبة المستحقة للباقي بعد الفركض فهو من طريق المفهـو

، كعلى فرض عمومو فيخص بو حديث األصل كشواىده،  كقد ذكرنا كقد أيختلف ىل لو عمـو
في )باب العصبة( عند ذكر الخبر ما استشكلو ابن دقيق العيد، كقرر في الجواب أنو من طريق 



، فيخص بو ما ذكرنا، كفي )فتح البارم(: ))كاستدؿ الطحاكم بحديث ابن مسعود ىذا  المفهـو
على أف المراد بحديث ابن عباس: ))فما أبقت الفرائض فؤلكلى رجل ذكر (( من يكوف أقرب 
 العصبات إلى الميت، فلو كاف ىناؾ عصبة أقرب إلى الميت كلو كانت أنثى كاف الباقي لها(( .
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ـى تبين لك مصير األخت ألبوين فأكثر عصبة مع البنت فصاعدان أك بنت االبن  إذا عرفت ما تػىقىدَّ
ط بني األخوة فأكثر كإف سفلن، كأنها كاألخ ألبوين في إسقاط األخ ألب كأختو فأكثر في إسقا

ألبوين أك ألب كبنيهم كاألعماـ ألبوين أك ألب كبنيهم كإف بعدكا، ككذلك األخت ألب فأكثر  
كاألخ ألب مع من ذكرنا مع عدـ األخت ألبوين تسقط بني األخوة مطلقان كمن بعدىم 

 كاألعماـ ألبوين أك ألب كبنيهم كإف بعدكا ػ كاهلل أعلم ػ.
الكثير من ذكم سهاـ النسب كفرائضهم كأحكامهم في الحديث كلما ذكر اإلماـ عليو السبلـ 

 قبل ىذا، كبين في ىذا الخبر ما امتازت بو األخوات مع البنات.
أشار عليو السبلـ إلى ذكم سهاـ السبب، مع بياف ما أشرنا إليو سابقان في مسألة األـ مع أحد 

 الزكجين كاألب، أنها من الفرائض الست كليست بفريضة سابعو.
 مع الزكج قاؿ:ف
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 ]مسألة الزكج مع األبوين[
حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ، في زكج كأبوين: للزكج 

 النصف، كلؤلـ ثلث ما بقي، كما بقي فلؤلب.
 كمع الزكجة فقاؿ:
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 ]الزكجة مع األبوين[
و السبلـ كفي امرأة كأبوين: للمرأة الربع، حدثني زيد بن علي عن أبيو، عن جده، عن علي علي

 كلؤلـ ثلث ما بقي، كما بقي فلؤلب.



الحديث األكؿ: قاؿ في )التخريج(: البيهقي في )الفرائض( ما لفظو: كأخبرنا أبو سعيد بن أبي 
عمرك، أنبأ أبو عبد اهلل بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا محمد بن يحيى، ثنا حجاج بن 

عن الحجاج، عن عمير بن سعيد، عن الحارث األعور، عن علي ػ رضي اهلل  منهاؿ، عن حماد،
 عنو ػ: ))للزكج النصف، كلؤلـ ثلث ما بقي، كلؤلب سهماف(( ػ انتهى.

قلت: كأخرج الدارمي في الفرائض في باب )زكج كأبوين( ما لفظو: حدثنا يزيد بن ىاركف، أنا 
: كاف عمر إذا سلك بنا طريقان كجدناه شريك، عن األعمش، عن إبراىيم، قاؿ: قاؿ عبد اهلل

 منهبلن، كأنو قاؿ في زكج كأبوين: للزكج النصف، كلؤلـ ثلث ما بقي .
كأخرج البيهقي بلفظ: كأخبرنا أبو عبد اهلل الحافظ، كأبو سعيد ابن أبي عمرك، قاال: حدثنا أبو 

، عن عبد الرحمن بن العباس، قاؿ: حدثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن ىاركف، ثنا سفياف
األصبهاني، عن عكرمة، قاؿ: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسألو عن زكج كأبوين، فقاؿ 

 زيد: للزكج النصف، كلؤلـ ثلث ما بقي، كلؤلب بقية الماؿ .
كذكره في )التلخيص( كأخرجو عبد الرزاؽ من ركاية عكرمة، قاؿ: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن 

 زكج كأبوين. ثابت أسألو عن
فقاؿ: للزكج النصف، كلؤلـ ثلث ما بقي، كلؤلب بقية الماؿ، فأرسل إليو ابن عباس أفي كتاب 

 اهلل تجد ىذا؟ فقاؿ: ال.. كلكني أكره أف أفضل أمان على أب .
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كفي )الجامع الكافي(: كقاؿ علي، كابن مسعود، كزيد، في زكج كأبوين: للزكج النصف، كلؤلـ 
 ا بقي، كما بقي فلؤلب، كأصلها من ستة.الثلث مم

كأخرج ابن حـز في ))المحلى(( من طريق محمد بن المثنى، ثنا عبد الرحمن بن مهدم، ثنا 
سفياف الثورم، عن عبد الرحمن بن األصبهاني، عن عكرمة، قاؿ: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن 

ما بقي، فقاؿ ابن عباس: أتقولو ثابت أسألو عن زكج كأبوين، فقاؿ: للزكج النصف، كلؤلـ ثلث 
 برأيك أـ تجده في كتاب اهلل؟ قاؿ زيد: أقولو برأيي، ال أفضل أمان على أب ػ انتهى.

كأخرج الدارمي بلفظ: أبو نعيم، ثنا ىشاـ، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن 
ما بقي(( ػ انتهى .. ثابت، أنو قاؿ في امرأة تركت زكجها كأبويها: ))للزكج النصف، كلؤلـ ثلث 

 إلى غير ذلك.
كالحديث الثاني: قاؿ في )التخريج(: الدارمي في الفرائض في )باب امرأة كأبوين( ما لفظو: 

حدثنا عبيد اهلل بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عامر الشعبي، عن علي عليو السبلـ، أنو قاؿ 



 ث، كما بقي فلؤلب، انتهى .في امرأة كأبوين؟ قاؿ من أربعة: للمرأة الربع، كلؤلـ ثل
قلت: كأخرج البيهقي: ))قاؿ أخبرنا أبو عبد اهلل، ثنا أبو العباس، أنا ىماـ بن يحيى، أنا يزيد 
الرشك، قاؿ: سألت سعيد عن رجل مات كترؾ امرأة كأبوين؟ قاؿ: قسمها زيد بن ثابت من 

 أربعة أسهم للمرأة سهم، كلؤلـ ثلث ما بقي، كلؤلب بقية الماؿ(( .
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كأخرج ػ أيضان ػ حديث عبد اهلل بن مسعود: ))قاؿ: كاف عمر إذا سلك بنا طريقان كجدناه سهبلن، 
كأنو أتى في امرأة كأبوين، فجعل للمرأة الربع، كلؤلـ ثلث ما بقي(( . ككذلك ركاه سفياف بن 

كأبو بكر أحمد  عبيدة عن منصور، كزاد فيو ما بقي فلؤلب، كقاؿ: أخبرنا أبو عبد اهلل الحافظ،
بن الحسن، قاال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاؽ الصغاني، ثنا ركح 

 بن عبادة، ثنا شعبة، ثنا منصور كسليماف، عن إبراىيم، عن علقمة نحوه .
 كأخرج البيهقي ػ أيضان ػ من طريق إبراىيم عن عمر كعبد اهلل في امرأة كأبوين لؤلـ ثلث ما بقي .

كأخرج الدارمي قاؿ: ثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قبلبة، عن أبي 
 المهلب، أف عثماف بن عفاف قاؿ في امرأة كأبوين: للمرأة الربع، كلؤلـ ثلث ما بقي .
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كفيو: حدثنا حجاج بن منهاؿ، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قبلبة، عن أبي المهلب، 
بن عفاف قاؿ في امرأة كأبوين: للمرأة الربع، كلؤلـ ثلث ما بقي سهم، كلؤلب  عن عثماف

سهماف، كأخرجو عبد الرزاؽ من طريق أبي قبلبة عنو، كفيو أيضان: أخبرنا حجاج، حدثنا حماد 
عن حجاج، عن عمير بن سعيد، أنو سأؿ الحارث األعور عن امرأة كأبوين، فقاؿ مثل قوؿ 

رنا عبيد اهلل بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن علي في عثماف، كفيو أيضان: أخب
امرأة كأبوين، قاؿ: من أربعة، للمرأة الربع، كلؤلـ ثلث ما بقي، كما بقي فلؤلب، كأخرج سعيد 

بن منصور، كالبيهقي، كالحاكم كلهم من طريق ابن مسعود قاؿ: كاف عمر بن الخطاب إذ سلك 
سهبلن، كأنو سئل عن امرأة كأبوين فقاؿ: للمرأة الربع، كلؤلـ ثلث ما بنا طريقان فاتبعناه كجدناه 

يبقى، كما بقي فلؤلب، كأخرج الدارمي بلفظ: حدثنا محمد بن يوسف، عن األعمش كمنصور، 
عن إبراىيم، عن عبد اهلل، قاؿ: كاف عمر إذا سلك طريقان اتبعناه فيو كجدناه سهبلن، كأنو قضى 

، فأعطى المرأة الربع، كلؤلـ ثلث ما بقي، كلؤلب سهمين، ثنا محمد، في امرأة كأبوين من أربعة



 ثنا سفياف، عن عيسى، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت، مثل ذلك ػ انتهى.
كأخرجو البيهقي كلفظ إسناده قاؿ: كأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرك، ثنا أبو عبد اهلل بن يعقوب، 

م، ثنا عيسى كككيع، عن األعمش، عن إبراىيم، ثنا محمد بن نصر، ثنا أبو إسحاؽ بن إبراىي
 عن األسود، عن عبد اهلل، قاؿ: كاف عمر.. إلى آخره بلفظو.
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كفي )الجامع الكافي( في )باب فرائض السنة(: قاؿ محمد: كفريضة األـ مع األب كالزكج أك 
 يد بن ثابت.الزكجة ثلث ما بقي بعد فرض الزكجة أك الزكج، في قوؿ علي كابن مسعود كز 

كذكر في )تخريج الفرائض( حديث: أف عليان ػ كـر اهلل كجهو ػ كاف يقوؿ في زكجة كأبوين: 
 للزكجة الربع، كلؤلـ ثلث ما يبقى، كلؤلب ما يبقى ، كىو إجماع قبل مخالفة ابن عباس ػ انتهى.

كج األكلى كحديثا األصل يدالف على أف فريضة األـ في المسألتين ثلث الباقي بعد فريضة الز 
كالزكجة في الثانية، كىو إجماع الصحابة ػ رضي اهلل عنهم ػ قبل مخالفة ابن عباس فمن بعدىم 

من التابعين، كبو قضى أمير المؤمنين علي كعمر بن الخطاب، كصح عن زيد بن ثابت، كابن 
مسعود، كعثماف، كالشافعي كأصحابو، كأبو حنيفة كأصحابو، كأحمد بن حنبل، كىو قوؿ 

 ىيم، كزاد نسبو ابن حـز إلى الحارث األعور، كالحسن، كسفياف الثورم، كمالك ػ انتهى.إبرا
كرجح للمذىب كىو قوؿ الهادكية، فيصح لؤلـ في األكلى سدس كامل الماؿ، كىذا السدس 

للمذكورة فريضة خاصة في ىذه المسألة استحقتو من غير حجب، لصريح النصوص المذكورة، 
ـى كلما سيأتي في الحديث  الثالث من ىذا بمثابة استحقاقها لذلك مع الحاجب اآلتي، كقد تػىقىدَّ

ذكر ىذا السدس للمذكورة في السادس من فرائض السدس في الحديث الثالث من ىذا، كىو 
 المراد بقولو في حديث األصل األكؿ: ))كلؤلـ ثلث ما بقي (( كىو سدس جميع الماؿ.
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ره في )الجامع الكافي( كغيره، كفي المسألة الثانية الربع من  كأصل المسألة من ستة كما ذك
كامل الماؿ كىو فرضها خاصة، كىو المراد بقولو في حديث األصل الثاني: كلؤلـ ثلث ما بقي 

كىو ربع جميع الماؿ كىذا الربع للمذكورة، كىو الفريضة األكلى السالف ذكرىا في تعداد 
 ا.فرائض الربع في الحديث الثالث من ىذ

كظاىر حديثي األصل كشواىدىما إنما يأخذه األب في ىاتين المسألتين بالتعصيب، كما تأخذه 



األـ فيهما بالفرض من أكؿ كىلة، كقد صرح بذلك جماعة من العلماء في )شرح الترتيب(، 
خبلفان لما أكرده الصيدالني في )شرح المختصر( من القوؿ إنما تأخذه األـ فيهما بالتعصيب 

ـ مع األب منزلة األنثى المعصبة بالذكر كأنها أخذت الباقي بالتعصيب ال بالفرض، كما نزلت األ
في )الوسيط( ك)المصباح(، كصرح المحقق الجبلؿ في )ضوء النهار( األصح مقاسمة األـ 

 لؤلب فيما بقي للذكر مثل حظ األنثيين.
اثنين كتصح من  كدؿ حديث األصل األكؿ على أف فريضة الزكج النصف كأصل المسألة من

ستة، كىذه المسألة ىي التي نص عليها صاحب )المفتاح الفائض( كغيره من الفرضيين في 
أصوؿ المسائل بقولو: كنصف كثلث ما يبقى فأصلها من اثنين، كتصح من ستة، للزكج النصف 

ثبلثة، كلؤلـ ثلث الباقي سهم كىو سدس كامل الماؿ، كلؤلب ثلثي الباقي سهماف كىما ثلث  
 مل الماؿ.كا
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كىذا النصف فريضة الزكج ىي الفريضة الخامسة من فرائض النصف السالف ذكرىا كىي 
الفريضة األكلى من فرائض ذكم سهاـ السبب كاستحقاقو لذلك غير محجوب، لصريح قولو 

[ أم مع عدـ إرث 12ساء:تعالى: }كىلىكيٍم ًنٍصفي مىا تػىرىؾى أىٍزكىاجيكيٍم ًإٍف لىٍم يىكيٍن لىهينَّ كىلىده{ ]الن
ـى أف لفظ الولد يشمل الذكر كاألنثى  الولد أك كلد االبن كإف سفل ذكران كاف أك أنثى، لما تػىقىدَّ

ـى.  كإف نزؿ، كلئلجماع أف بني البنين يقوموف مقاـ البنين.. إلى آخر ما تػىقىدَّ
ستقراء أف الولد قد كإنما اعتبرنا إرث الولد لحجب الزكج من النصف إلى الربع، لما ثبت باإل

 يكوف معتبلن بأحد العلل الشخصية السالف ذكرىا.
فبل يحجب الزكج كلما سيأتي في )باب حجب األـ كفرائض أىل الكتاب( أنو ال يحجب من ال 

يرث، كسيأتي في )باب الجد( ذكر الزكج في حديث أـ كزكج كأخت كجد، كذكر اإلماـ عليو 
 و مع عدـ الحاجب.السبلـ ىنالك أف للزكج النصف كىو ل

كمع الولد الوراث يحجب الزكج من النصف إلى الربع، لقولو تعالى: }فىًإٍف كىافى لىهينَّ كىلىده فػىلىكيمي 
[ كسواء كاف الولد منو أك من غيره ذكران أك أنثى كلو من زنا، كمثل 12الرُّبيعي ًممَّا تػىرىٍكنى{ ]النساء:

 أك غلط فيستحق الزكج مع الحاجب المذكور الربع. ذلك كلد االبن ذكران أك أنثى كلو من شبهة
كال خبلؼ في ذلك، كىذا الربع ىو الفريضة الثانية من فرائض ذكم سهاـ السبب السالف 

ذكره، كالثاني أيضان من فرائض الربع السالف ذكرىا، كسنذكر ػ إف شاء اهلل ػ في )باب الجد( 
 دان إلى ثماف مسائل فقط.انحصار مسائل الزكج التي يرث فيها مع غيره كمنفر 
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كقد يرث الزكج النصف مع الحاجب، لكن ال من جهة، بل من جهتين نحو أف يتزكج ابنة عمو 
فيحصل لو منها بنت ثم ماتت، فلو الربع بتسهيم السبب، كللبنت النصف، كالباقي ربع الماؿ 

 للزكج بتعصيب النسب، كال خبلؼ في ذلك.
س من ىذا، كال يصح اجتماع زكجين، إال في مسألة كليين، كال يزاد كسيأتي في الحديث الخام

لهما على النصف ذكره في )األعرج( كنسبو إلى القاضي زيد، كفي المسألة تفصيل مذكور في 
 محلو من الفركع.

كدؿ حديث األصل الثاني على أف للزكجة الربع كىو الفريضة الثالثة من فرائض ذكم سهاـ 
ضان من فرائض الربع السالف ذكرىا تنفرد بو الواحدة، كتشترؾ فيو ما زاد السبب، كالثالثة أي

عليها من الزكجات إذا اجتمعن، كىو لها أك لهن، لصريح قولو تعالى: }كىلىهينَّ الرُّبيعي ًممَّا تػىرىٍكتيٍم 
كاف الولد [ أم على صفة ما ذكرنا في مسألة الزكج، كسواء  12ًإٍف لىٍم يىكيٍن لىكيٍم كىلىده{ ]النساء:

منها أك من غيرىا كلو لشبهة أك غلط ال من زنا فبل كما ىو المنصوص عليو لجماىير العلماء، 
كىذه المسألة ىي التي نص عليها صاحب )المفتاح( كغيره في أصوؿ المسائل بقولو: أك ربع 

: كثلث ما يبقى فأصلها من أربعة، كما ىو منطوؽ كبلـ أمير المؤمنين علي من طريق الشعبي
للزكجة الربع، كلؤلـ ثلث الباقي سهم كىو ربع كامل الماؿ، كلؤلب الباقي كذلك سهماف كىما 

نصف الماؿ، كمع الولد الوارث المذكور للزكجة فأكثر إذا اجتمعن الثمن تنفرد بو الواحدة 
افى لىكيٍم كىلىده فػىلىهينَّ الثُّميني  ًممَّا كيشترؾ فيو من ذكرنا، لصريح قولو تعالى: }فىًإٍف كى

 [ كال خبلؼ في ذلك، كىذا الثمن ىو الفريضة12تػىرىٍكتيٍم{]النساء:
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الرابعة لذكم سهاـ السبب، كسيأتي لئلماـ عليو السبلـ ذكر الزكجة محجوبة في )باب الجد(، 
كسنذكر ىنالك انحصار مسائل الزكجة التي ترث فيها محجوبة كغير محجوبة في ست مسائل 

 فقط.
ذه الفرائض لذكم سهاـ السبب إلى فرائض ذكم سهاـ النسب السالف ذكرىا، إذا ضممت ى

ثبت لديك حقٌية ما قرره علماء الفرائض أف أصوؿ فرائض ذكم السهاـ المقدرة ست كفركعها 
منحصرة في أىلها كىم اثناف كعشركف شخصان، ىكذا كما ذكرناه من التعبير عن ثلث الباقي 

ى كبالربع في المسألة الثانية ىو المعتمد عند المحققين، كقد لؤلـ بالسدس في المسألة األكل



 اشتهر في السنة الفرضيين تسمية ىاتين المسألتين بالغراكين المذكورتين في قولو:
 كإف يكن زكج كأـ كأب

 
 فثلث الباقي لها مرتب

 
ي كىكذا مع زكجة فصاعدان، كذلك ألف األـ غرت بإعطاء الثلث لفظان ال حقيقة كال يوجد ف

الفرائض انتقاص األـ من الثلث من غير حجب كال عوؿ إال في ىاتين المسألتين، كسيأتي في 
)باب الجد( ػ إف شاء اهلل ػ مسألة ثالثو عند ابن حـز من طريق أبي إسحاؽ السبيعي في امرأة 

تركت زكجها فأمها كأخاىا كجدىا، قاؿ: فسألتو ػ أم عبيدة السلماني ػ فقاؿ: إف شئت نبأتكم 
فريضة ابن مسعود في ىذه، جعل للزكج ثبلثة أسهم النصف، كلؤلـ ثلث ما بقي السدس من ب

 رأس الماؿ، كلؤلخ سهم، كللجد سهم ػ انتهى.
 كللعلماء في ىاتين المسألتين إطبلقاف، كتفصيل:

ـى ذكرىم، كبو قاؿ الناصر كالزمخشرم كجمهور أئمة التفسير، كالحافظ ابن  األكؿ: لمن تػىقىدَّ
أكثر علماء الحديث، كمن المتأخرين المحقق الجبلؿ إلى أف لؤلـ ثلث الباقي بعد حجر، ك 

 فريضة الزكج أك الزكجة.
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الثاني: البن عباس ركاه عنو ابن حـز كغيره من طريقة الحجاج بن المنهاؿ، ثنا حماد بن سلمة، 
ـ الثلث كامبلن من أصل ثنا أيوب السختياني، أف محمد بن سيرين قاؿ: قاؿ ابن عباس: إف لؤل

 المسألتين، كالباقي لؤلب بعد فريضة الزكج أك الزكجة.
كأخرج ابن حـز من طريق عبد الرزاؽ، عن سفياف الثورم، عن عبد الرحمن بن عبد اهلل 

األصبهاني، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنو قاؿ في زكج كأبوين: ))للزكج النصف، كلؤلـ الثلث 
 من جميع الماؿ(( .

)الجامع الكافي( ك)البحر( كغيرىما: عن ابن عباس أنو قاؿ: ال أجد في كتاب اهلل ثلث ما كفي 
 بقي.

كأخرجو الرافعي كغيره، كنسبو في )البحر( إلى ابن عباس، كعن علي، كمعاذ، كاإلمامية، قاؿ 
: كىو قوؿ شريح، كبو يقوؿ أبو سليماف عن داكد كابن شرمة كجماعة، كاختاره ابن  ابن حـز

 اف، كأبو ثور ػ انتهى.اللتٌ 



، كالبدر األمير في )المنحة( كقاؿ اإلماـ  كقاؿ بو من المتأخرين المحقق المقبلي، كابن حـز
 أحمد بن سليماف في )أصوؿ األحكاـ(: كركل عن معاكية مثل قوؿ ابن عباس ػ انتهى.

ألة الزكج، كالتفصيل البن سيرين: أف لؤلـ ثلث الماؿ في مسألة الزكجة، كثلث الباقي في مس
لما أخرجو ابن حـز من طريق الحجاج بن المنهاؿ، ثنا حماد بن سلمة، ثنا أيوب السختياني، 
أف محمد بن سيرين قاؿ في رجل ترؾ امرأتو كأبويو للمرأة الربع، كلؤلـ ثلث جميع الماؿ، كما 

كلؤلب ما بقي فلؤلب، كقاؿ في امرأة تركت زكجها كأبويها: للزكج النصف، كلؤلـ ثلث ما بقي، 
 بقي.

(1/335) 

 

كالوجو في ذلك: ما قالو إذان ال أفضل األـ على األب بشيء، فإف لؤلـ الثلث كما في المسألة 
األكلى، كإال فثلث الباقي كما في الثانية، كما قالو ابن حـز اآلتي بلفظ: قد يمكن أف يخرج 

ما ذكره في الوجو البن قوؿ عمر كعثماف كابن مسعود على قوؿ ابن سيرين إنما ىو باعتبار 
سيرين في الفرؽ بين المسألتين، لما قدمنا عنو أنو قاؿ: كىذا قوؿ ركيناه صحيحان عن عمر بن 

 الخطاب، كعثماف، كابن مسعود.
كىذا التفصيل البن سيرين من التابعين قوؿ ثالث في ىاتين المسألتين، كىو جائز عند جمهور 

منهاج( ك)الغاية( كذلك فيما إذا اختلفت األمة على األصوليين، كما ىو صريح )العضد(، ك)ال
قولين في مسألة إذا لم يرفع اإلجماع الواقع من الصحابة ػ رضي اهلل عنهم ػ في الصورتين على 
القولين السالف ذكرىما، بل آخذ من كل قوؿ بطرؼ كالممنوع ما رفعهما لمخالفتو لئلجماع، 

وز إحداث القوؿ الثالث مطلقان، سواء ارتفع بو قالو ابن الحاجب، كقاؿ األكثر: إنو ال يج
 القوالف أـ لم يرتفعا ذكره ابن الحاجب ػ أيضان ػ عنهم.

قاؿ: كالصحيح التفصيل، كىو إف كاف الثالث رافعان لما اتفق عليو القوالف فممنوع كالجد لمن 
وافق في كل صورة قاؿ بالحرماف ػ أم من الميراث مع األخوة ػ كسيأتي، كإال فبل كاألـ فالثالث ي

 مذىبان.
:  احتج األكلوف بحديثي األصل كشواىدىما المذكورة، قاؿ ابن حـز

كاحتج أىل ىذا القوؿ بما ركينا من طريق ككيع عن سفياف الثورم، عن أبيو، عن المسيب بن 
 رافع، قاؿ: قاؿ ابن مسعود: ))ما كاف اهلل ليراني أفضل أمان على أب(( .
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طريق ككيع، عن سفياف، عن فضيل بن عمرك الفقيمي، عن إبراىيم النخعي، قاؿ:  كبما ركينا من
 ))خالف ابن عباس أىل الصبلة في زكج كأبوين(( .

[ أم مما يرثو أبواه ما 11كقالوا: معنى قوؿ اهلل عز كجل: }كىكىرًثىوي أىبػىوىاهي فىؤليمًّْو الثػُّليثي { ]النساء:
 نعلم لهم حجة غير ىذا ػ انتهى.

ت: كالفيقىيمي ذكر في )الخبلصة( ػ ىو بضم الفاء كفتح القاؼ ػ أبو النضر الكوفي، عن قل
إبراىيم، كالشعبي، كعنو أخوه الحسن، كأباف بن تغلب كثقو ابن معين أخرج لو مسلم كأبو داكد 

في )القدر( كالترمذم كالنسائي كابن ماجة، كفي الترمذم كثقو ابن معين كالعجلي كابن حباف، 
 يخطىء ػ انتهى. كقاؿ:

كحديث المسيب بن رافع، أخرجو الدارمي من طريق سفياف الثورم بلفظو، كأخرج الدارمي ػ 
أيضان ػ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن إدريس، عن أبيو، عن الفضل بن إبراىيم، قاؿ: ))خالف 

 ابن عباس أىل القبلة في امرأة كأبوين جعل لؤلـ الثلث من جميع الماؿ(( .
 ـ إبراىيم كالفضل بن إبراىيم داللة على كقوع اإلجماع قبل خبلؼ ابن عباس ػ انتهى.كفي كبل

 قلت: خبلؼ ابن عباس يأبى كقوع اإلجماع.
[ بعد قولو 11كاحتج أىل القوؿ الثاني بقولو تعالى: }كىكىرًثىوي أىبػىوىاهي فىؤليمًّْو الثػُّليثي {]النساء:

[ كجو االستدالؿ بذلك أنها غير محجوبة في 11{ ]النساء: تعالى: }فىًإٍف لىٍم يىكيٍن لىوي كىلىده 
المسألتين فاستحقت الثلث، كرجحوا نفي كوف المفهـو دليبل، كذكر في )الجامع الكافي( 

 ك)المنهاج الجلي(: أف األـ ال تزاد على الثلث غير محجوبة كال تنقص من السدس محجوبة.
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منهاؿ، ثنا حماد بن سلمة، عن حجاج، عن الشعبي،  كبما أخرجو الدارمي، حدثنا حجاج بن
عن عطاء، عن ابن عباس، أنو قاؿ: ))في زكج كأبوين: للزكج النصف، كلؤلـ ثلث جميع الماؿ، 

 كما بقي فلؤلب(( .
، كالدارمي، كبلىما من طريق الحجاج عن المنهاؿ ثنا أبو عوانة، عن األعمش،  كأخرج ابن حـز

اؿ: علي بن أبي طالب: ))لؤلـ ثلث جميع الماؿ في امرأة كأبوين عن إبراىيم النخعي، قاؿ: ق
 كزكج كأبوين(( .

قاؿ البيهقي: كقاؿ علي بن أبي طالب: ))لها الثلث من جميع الماؿ(( كأخرج البيهقي من 
طريق الحكم عن يحيى بن الجزاز، عن علي في زكج كأبوين: للزكج النصف، كلؤلـ الثلث، 

بن عمارة، قاؿ البيهقي: ))متركؾ، كركل من كجو آخر منقطع((  كلؤلب السدس، كفيو الحسن



. 
كأجابوا عن حجج األكلين: بأف حديثي األصل كشواىدىما موقوفة عنهم، كال حجة في قوؿ 

: كقولهم في اآلية: مما كرثو أبواه  أحد دكف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، قاؿ ابن حـز
 القوؿ بها.باطل، كزيادة في القرآف ال يجوز 

كرد بأنو تفسير ال زيادة، كقراءة سعد بن أبي كقاص عند البيهقي بسند صحيح، كقراءة ابن 
 مسعود، كلو أخ أك أخت من أـ .

: كأما قوؿ إبراىيم: خالف ابن عباس أىل الصبلة في زكج كأبوين، فإف كاف خبلؼ  قاؿ ابن حـز
عرض بابن عباس في ىذا أحق بهاتين أىل الصبلة كفران أك فسقان فلينظر فيما يدخلوف، كالم

الصفتين من ابن عباس، كالعجب من ىذه الركاية كيف يجوز أف يقوؿ ىذا إبراىيم، كىو يركم 
 عن علي بن أبي طالب موافقة ابن عباس في ذلك كما أكردنا.
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كلم كما كجدنا قوؿ المخالفين يصح عن أحد، إال عند زيد كحده، كركم عن علي، كابن مسعود 
يصح عنهما، كقد يمكن أف يخرج قوؿ عمر، كعثماف، كابن مسعود، على قوؿ ابن سيرين، 
كليس يقاؿ في إضعاؼ ىذه الركايات خالف أىل الصبلة، فبطل ما مٌوىوا بو، كهلل الحمد ػ 

 انتهى.
[ بما 11ساء:كأجاب األكلوف عن حجة اآلخرين عن اآلية: }كىكىرًثىوي أىبػىوىاهي فىؤليمًّْو الثػُّليثي { ]الن

ذكره ابن حـز عنهم ػ أم مما يرثاه أبواه في إف لم يكن لو كلد، كإف معنى اآلية: فإف لم يكن لو 
 كلد ككرثو أبواه فحسب فؤلمو الثلث مما ترؾ.

قالوا: كما ذكرناه ىي الفائدة في قولو: }كىكىرًثىوي أىبػىوىاهي{ ال أنو إذا كرثو أبواه مع أحد الزكجين كاف 
ا بقي بعد إخراج نصيب الزكج ال ثلث ما ترؾ، كصرح بذلك الزمخشرم في لؤلـ ثلث م

)كشافو( كالرازم في )أحكاـ القرآف( كللمحقق الجبلؿ في )ضوء النهار( بلفظ: فرض الثلث 
لؤلـ مع األب ظاىر في تقييده بعدـ الزكج، إذ لو كاف ىناؾ زكج لما كاف لؤلـ الثلث، ألف 

 ئر الفرائض ال ثلث ما بقي.المراد بالثلث ثلث الكل في سا
كركايتا األصل عن أمير المؤمنين علي عليو السبلـ أشهر كأقول كأثبت مما ركاه أىل القوؿ 

 الثاني عنو، كمعتضدة بالشواىد المذكورة، كيؤيد حديث األصل:
 األكؿ: ركاية الحارث األعور عند البيهقي، كسكت عن إسناده.

 دارمي بإسنادين برجاؿ ال بأس بهم.كالثاني: يؤيده ركاية الشعبي عند ال
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كيشهد لكل ذلك ما ذكره النخعي من طريق علي عند الدارمي السالف ذكره، كإسناد ما ذكرنا 
سالمة من المقاؿ، كما ركاه أىل القوؿ الثاني عن علي عليو السبلـ من طريق إبراىيم النخعي 

تهارىا فلم تعتضد بركاية غيره، فبل تقول في امرأة كأبوين مرسلة كغير مشهورة، كعلى فرض اش
على معارضة ما ركاه أىل القوؿ األكؿ عن علي من طريق إبراىيم العتضادىا كإف كانت مرسلة 

 بما ركاه الشعبي عن علي بإسنادين.
فإف قيل: ركاية الشعبي عن علي مرسبلن فقد أجيب: بأف مرسبلت الشعبي مقبولة كما قرر في 

ولة على الوصل، لداللة حديث المجموع كشواىده كما ىي القاعدة محلو من األصوؿ كمحم
ـى عند البيهقي عن زيد من طريق  عند جمهور المحدثين كعلماء األصوؿ، كيؤيد ذلك ما تػىقىدَّ

سعيد بن المسيب، كعن عمر كابن مسعود من طريق إبراىيم النخعي كغيره، كلما في الدارمي 
ريق الحارث، كلما أخرجو البيهقي، كالحاكم، كسعيد عن عثماف من طريق أبي المهلب كمن ط

 بن منصور، كالدارمي، عن عمر من طريق عبد اهلل بن مسعود.
فركاية أىل القوؿ األكؿ عن علي من طريق إبراىيم أرجح من ركاية أىل القوؿ الثاني، عن علي 

نا من كثرة طرؽ خبرم من طريقو، كأقول سندان كمتنان، كأشهر ركاية كعمبلن، كأكثر طرقان، كما ذكر 
)المجموع( عن علي ترد ما ذكره ابن حـز من الركاية عن علي أف لؤلـ ثلث الباقي، ثم قاؿ: 
كلم يصح عنو، كلما ذكره أيضان أنو ركم عن علي كابن مسعود كلم يصح عنهما، كلما ذكره 

 أيضان أنو لم يصح إال عن زيد كحده.
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حتها عن أمير المؤمنين علي، كزيد بن ثابت، كعمر، كعثماف، فهذه األدلة المذكورة ناطقة بص
كابن مسعود كغيرىم، كىي ترد ما قاؿ في )المنار( بلفظ: ))كقولهم ىو ثلث بعد إخراج حصة 

 الزكج أك الزكجة شيء لم يعهد، يعني ألنو يكوف شيئان غريبان في الشريعة(( ػ انتهى.
لفرض الثمن أك السدس أك نحو ذلك بعد إخراج كلم يقلو أحد في أحدو من أىل الفرائض لو ا

الفرض الفبلني، فبل يجوز تفسير القرآف بو، فالحق ما ذىب إليو ابن عباس، كأطاؿ في 
)اإلتحاؼ( الكبلـ في ذلك، كقرر ما ذكره في )المنار( كترد ػ أيضان ػ ما قالو ابن حـز في 

{ )المحلى( بلفظ: ))كنص القرآف يوجب صحة ما قالو ابن عباس ، بقولو تعالى: }فىؤليمًّْو الثػُّليثي
 فهذا عمـو ال يجوز تخصيصو(( ػ انتهى.



لثبوت القوؿ عنهم بذلك كصار معهودان بينهم، ككبلـ علي عندنا حجة، كالعتضاده بمن ذكرنا 
كارجح من قوؿ ابن عباس، لعدـ المتابعة لو من الصحابة كىم أعرؼ بداللة اآلية، كلوال صحة 

كاف الحق ما قالو ابن عباس، كمع ذلك فليس من التفسير المنافي للقرآف، ذلك عمن ذكرنا ل
ـى بياف كل ذلك  كال من الزيادة فيو، كتخصيص ما دؿ عليو األصل من عمـو اآلية كما تػىقىدَّ

 ثابت، كلما قرره الحافظ ابن حجر، كالمحقق الجبلؿ، كالزمخشرم كغيرىم ممن سلف ذكره.
كالمقبلي من اإلعتذار أنو لو صح البن حـز ذلك عمن ذكرنا كقد دؿ ما صٌرح بو ابن حـز 

 كثبت للمقبلي القوؿ بذلك عمن ذكرنا لقاال بو ببل ريب.
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ـى، أف  كأجاب األكلوف عن حديث يحيى الجزاز عن علي في زكج كأبوين عند البيهقي بما تػىقىدَّ
متصلة، كقد ركاه البيهقي متصبلن  في إسناده الحسن بن عمارة متركؾ كمنقطعة كلم تعتضد بركاية

من طريق الحارث عن علي مؤيدة لحديث )المجموع( كسكت عن رجالو، كيؤيدىا ما ذكرنا 
عند الدارمي عن عبد اهلل بن مسعود، كعمر بن الخطاب من طريق إبراىيم، كعن زيد بن ثابت 

 عند ابن حـز من طريق عكرمة، كفي الدارمي من طريق سعيد بن المسيب.
شا النخعي أف يقوؿ أف ابن عباس خالف أىل الصبلة، لما أخرجو البيهقي عن إبراىيم كحا

النخعي، قاؿ: خالف ابن عباس جميع أىل الفرائض في ذلك، كفي )التلخيص(: كاف مذىب 
ابن عباس في زكج كأبوين أف لها الثلث كامبلن، ثم ركم عن إبراىيم النخعي قاؿ: خالف ابن 

 في ذلك ػ انتهى. عباس جميع أىل الفرائض
 كلعل ابن حـز لم يطلع على ذلك، كلو اطلع عليو لما تأتى منو الجواب على النخعي بذلك.
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كالوجو في ذلك أف المسألة فرضية كال يتأتى فيها المخالفة إال ألىل الفرائض كما صٌرح بذلك 
الفضل بن إبراىيم عند البيهقي في الركاية عنو، ككذا في )التلخيص(، كمثل ذلك فيما ذكره 

الدارمي، كلو كقف ابن حـز على ذلك لما سكت عنو، كحاشا الفضل بن إبراىيم أف يقوؿ ذلك 
في ابن عباس، كألف ما فيو النزاع من مسائل اإلجتهاد، كال يتأتى في المخالف في مسائل 

كسيأتي ذكر االجتهاد ما ذكره ابن حـز عن النخعي في ابن عباس، ككم من مسائل تػىقىدَّمىت، 
الخبلؼ فيها البن عباس كغيره لجميع أىل الفرائض، كمسألة إنكار العوؿ، كعدـ جعل البنت 



من الكبللة كغير ذلك، كلم يقل أحد أنو يتأتى في المخالف أنو خالف أىل الصبلة أك خالف 
 أىل القبلة.

لصحابة، فثبت كذكر في )النور الفائض( رجوع ابن عباس إلى ما حكم بو علي عليو السبلـ كا
إجماع الصحابة مهما ثبت ذلك بإسناد إلى ابن عباس ال مقاؿ فيو، ككبلـ )المنار( ال يتأتى إال 

 على قوؿ من قاؿ: إنما تأخذه األـ في المسألتين بالفرض.
كقد ذكر المحقق الجبلؿ كغيره، كسيأتي: إنما تأخذه األـ فيهما بالتعصيب كمعو فتقاسم األب 

 ضة من معهما من أحد الزكجين للذكر مثل حظ األنثيين.في الباقي بعد فري
: كأما قوؿ ابن سيرين: فأصاب في الواحدة كأخطأ في األخرل، ألنو فرؽ بين  قاؿ ابن حـز

 حكم النص في المسألتين، كإنما جاء النص مجيئان كاحدان على كل حاؿ ػ كباهلل التوفيق.
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، ألف الزكجة أك الزكج إنما استحق كأجاب األكلوف عن ابن سيرين بعكس ما  أجاب بو ابن حـز
كل منهما ما يسهم لو بحق العقد ال بحق القرابة فأشبو الوصية في قسمة ما كرائو، كألف األب 

أقول في اإلرث من األـ، بدليل أنو يضعف عليها إذا خلصا، كيكوف صاحب فرض كعصبة 
إلى حط نصيبو عن نصيبها، أال ترل لو أف كجامعان بين األمرين، فلو ضرب لها الثلث كما أدل 

امرأة تركت زكجان كأبوين فصار للزكج النصف كلؤلـ الثلث كالباقي لؤلب حازت األـ سهمين 
 كاألب سهمان كاحدان، فينقلب الحكم إلى أف يكوف لؤلنثى مثل حظ الذكرين ػ انتهى.

ال يتغير إال باألخوة ال بأحد كابن عباس أخذه من عمـو لفظ اآلية أف الثلث لؤلـ مع عدـ الولد 
ـى في كبلـ ابن المنير  الزكجين، فبل يخصص بهما فريضة األـ، لعدـ النص بذلك، كرد بما تػىقىدَّ

في الحديث قبل ىذا على أف العرؼ في آيات الفرائض قد اطرد على أف الشرط المذكور 
د الشرط أف يتغير قدر فيهما ىو لمقدار الفرض ال ألصل الميراث، فيفهم على أنو إذا لم يوج

الميراث.. إلى أف قاؿ: ككذلك في الزكج كالزكجة ػ أم في مسألة الزكج أك الزكجة ػ كأبوين تغير 
قدر إرث األـ كلم يتغير أصل الميراث، كليس ىناؾ قدر يتغير إليو إال التعصيب، فتصير األـ 

 عصبة مع األب فتأخذ ثلث الباقي بالتعصيب مع األب ػ انتهى.
اعلم أف محط النزاع بين الفريقين في تفضيل األب على األـ في مسألة الزكج من عدمو ىذا ك 

كالعكس، فاألكلوف كابن سيرين قالوا: ال تفضل أمان على أب في مسألة الزكج، كطردكا الحكم 
 في مسألة الزكجة دكف ابن سيرين.
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لزكجة، كطردكا الحكم كذلك في كاآلخركف كابن سيرين ذىبوا إلى تفضيلها عليو في مسألة ا
 مسألة الزكج دكف ابن سيرين.

ـى في حججهم المذكورة، كبصريح ما في شواىد الخبر  احتج األكلوف كابن سيرين بظاىر ما تػىقىدَّ
عند البيهقي من طريق عكرمة عن عمر، كفيو: كلكني أكره أف أفضل أمان على أب، كفي 

، كفيو: أقوؿ برأيي ال أفضل أمان على أب، كمن )المحلى( من طريق عكرمة، عن زيد بن ثابت
طريق عكرمة عند عبد الرزاؽ، عن زيد بن ثابت، كفيو: كلكني أكره أف أفضل أمان على أب، 

كأخرج الدارمي بلفظ: أخبرنا محمد، حدثنا سفياف، عن أبيو، عن المسيب بن رافع، عن عبد 
 ان على أب.اهلل، قاؿ: كاف يقوؿ: ما كاف اهلل ليراني أف أفضل أم

فهذه األدلة كما أدل معناىا ناطقة بأف حجتهم في أف لؤلـ ثلث ما بقي، لئبل تفضل األـ على 
األب في الميراث، كذلك ألف المفاضلة بين األبوين في الميراث بالطريقة الراجحة اتباعان 

ًر ًمٍثلي حىظّْ للطريقة المألوفة، لئبل ينقلب الحكم الثابت بنصوص الكتاب، بقولو تعالى: }لًلذَّكى 
ٍيًن { ]النساء: [ إلى أف يكوف لؤلنثى مثل حظ الذكرين، فعلل األكلوف ظهور التقييد 11األينثػىيػى

 بأنو يلـز منو انعكاس قالب تفضيل ذكر النوع على أنثاه.
كلما ثبت أف كل أنثى في درجة الرجل تصير معو عصبة كلو لم يعصبها، كىنا األبواف في درجة 

ألـ مع األب عصبة، فتأخذ ثلث ما بقي فبل تفضل أمان على أب، كىذا ىو كاحدة فتصير ا
 الوجو.
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كإلى ذلك أشار المحقق الجبلؿ بلفظ: كلو قلنا أنها تأخذ مع األب كالزكج ثلث الكل كما 
ذىب إليو ابن عباس، كركم عن علي كمعاذ كاإلمامية بحيث ال يبقى لؤلب إال السدس مثبل ال 

تفضيل ذكر النوع على أنثاه، كال يقاؿ استحقاؽ الذكر مثل حظ األنثيين إنما نعكس قالب 
 شرع بين العصبات، كاألـ ليست مع األب عصبة.

ألنا نقوؿ: إنهما لما تساكيا في كصف الوالدية كاف تساكيهما في ذلك الوصف كتساكم األكالد 
ية إنما كانت لذلك في كصف الولدية كتساكم األخوة كاألخوات في كصف األخوة كالنوع

التساكم في الوصف، فجعلنا األبوين نوعان من العصبات تغليبان لؤلب على األـ في كصف 
 العصبية كإف لم يكن عصبة ػ انتهى.

[ أم من رأس الماؿ ال 11كاحتج اآلخركف بقولو تعالى: }كىكىرًثىوي أىبػىوىاهي فىؤليمًّْو الثػُّليثي { ]النساء:



اإلجماع على أف السدس الذم لؤلـ مع األخوة من رأس الماؿ في قولو  مما يرثو األبواف، لوقوع
[ أم من رأس الماؿ، كبما سلف ذكره 11تعالى: }فىًإٍف كىافى لىوي ًإٍخوىةه فىؤليمًّْو السُّديسي {]النساء:

عن )المنار( بلفظ: كقولهم: ثلث بعد إخراج حصة الزكج أك الزكجة شيء لم يعهد كلم يقلو 
 لفرائض.. إلى آخره.أحد من أىل ا

 قولو: ))شيء لم يعهد(( يعني ألنو يكوف شيئان غريبان في الشريعة.
أجاب األكلوف: بأف األـ مع األخوة محجوبة، كال نزاع في ذلك، ككذا مع عدـ األخوة إذا انفرد 

 األبواف كليس معهما أحد الزكجين.
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اآلية اإلحتراز عن كجود الزكج أك الزكجة معهما، كأف  كأما قولو تعالى: }كىكىرًثىوي أىبػىوىاهي{ ففائدة
فرضها للثلث مقيد بعدـ كجود أحد الزكجين، إذ ليس في الورثة من يستحق الميراث مع 

 األبوين غير من ذكرنا.
فيخص من عمـو لفظ اآلية ما ذكرنا كيتغير فرضها المذكور إلى أف لها ثلث ما بقي بعد فريضة 

ـى الكبلـ عليو قبل ىذا.الزكج، كىو النصف أك ا  لربع للزكجة، ككبلـ )المنار( تػىقىدَّ
كأجاب المتأخركف: بأف متعلق األكلين في أف لؤلـ ثلث ما يرث األبواف ىو الرأم، لئبل تفضل 

أمان على أب، كما نص على ذلك زيد بن ثابت البن عباس حين قاؿ لو ابن عباس: أتقولو برأيك 
د: أقولو برأم، ال أفضل أمان على أب، فلو كاف لزيد متعلق باآلية أـ تجده في كتاب اهلل؟ قاؿ زي

ما قاؿ: أقولو برأيي، كلقاؿ: أقولو بكتاب اهلل عز كجل، كليس الرأم حجة، كنص القرآف يوجب 
{ فهذا عمـو ال يجوز تخصيصو.  صحة قوؿ ابن عباس، بقولو تعالى: }فىؤليمًّْو الثػُّليثي

، قاؿ: كال نكره ف ي تفضيل األـ على األب، فقد صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل ذكره ابن حـز
عليو كآلو كسلم أف رجبلن سألو فقاؿ يا رسوؿ اهلل: من أحق بحسن صحبتي ؟ فقاؿ لو رسوؿ اهلل 

صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أمك(( قاؿ: ثم من يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ))أمك(( قاؿ: ثم من يا 
 من يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ))أبوؾ(( .رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ))أمك((، قاؿ: ثم 

(1/347) 

 

ففضل ػ عليو الصبلة كالسبلـ ػ األـ على أب في حسن الصحبة، كقد سول اهلل بين األـ كاألب 
بإجماعنا كإجماعهم في الميراث، إذا كاف للميت كلد فؤلبويو لكل كاحد منهما السدس، فمن 



أف ىؤالء المحتجين بقوؿ ابن مسعود  أين تمنعوف من تفضيلها عليو؟ إذان كجب ذلك نص، ثم
 ىذا أكؿ مخالفين لو في ذلك.

كما ركينا من طريق عبد الرزاؽ، عن سفياف الثورم، عن األعمش، عن إبراىيم النخعي، قاؿ: 
))كاف عمر بن الخطاب، كعبد اهلل بن مسعود، ال يفضبلف أمان على جد(( كالمموىوف بقوؿ ابن 

مر، فيفضلوف األـ على الجد، كىم يفضلوف األنثى على مسعود ىذا يخالفونو كيخالفوف ع
الذكر في بعض المواريث، فيقولوف في امرأة ماتت كتركت زكجها كأمها كأخوين شقيقين كأختها 

ألـ: إف لؤلخت ألـ السدس كامبلن، كللذكرين األخوين الشقيقين السدس بينهما لكل كاحد 
 منهما نصف السدس.

اتت كتركت زكجها كأختها شقيقتها كأخان ألب: أف األخ ال يرث كيقولوف بآرائهم في امرأة م
شيئان، فلو كاف مكانو أخت فلها السدس يعاؿ لها بو، فهم ال ينكركف تفضيل األنثى على 

 الذكر، ثم يموىوف بتشنيع تفضيل األـ على األب حيث أكجبو اهلل تعالى ػ انتهى.
من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب،  أجاب األكلوف: بأف الرأم من زيد قد صح القوؿ بو

، بل المراد  كتابعو جماىير الصحابة، ككبلمو عندنا حجة، كليس المراد بالرأم ما توىمو ابن حـز
 ىنا القياس، كقد أشار إليو المحقق الجبلؿ فيما ذكرنا عنو آنفان، كالقياس حجة.
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كالد في كصف البنوة كتساكم األخوة كبيانو أف تساكم األبوين في كصف األبوة كتساكم األ
كاألخوات في كصف األخوة كالنوعية إنما كانت لذلك التساكم في الوصف، فصار األبواف 

نوعان من العصبات تغليبان لؤلب على األـ في كصف العصبية، كإف لم تكن عصبة فالحكم أنو ال 
النعكس قالب تفضيل ذكر  يفضل أنثى نوع األبوة على ذكرىا، كلو قلنا لها بثلث كامل الماؿ

 النوع على أنثاه.
:ككرثو أبواه ػ فهو من جهة اللفظ، كقد خص منو ما فيو النزاع لما يلـز  كأما العمـو ػ أم عمـو
منو من إعطاء األـ ثلث كامل الماؿ من التفضيل المقتضي النعكاس قالب تفضيل ذكر النوع 

جو حسين، كبما ثبت أنو إذا اجتمع في على أنثاه، ذكره الجبلؿ، كفيما ذكرنا من القياس ك 
الدرجة ذكر كأنثى كجب أف يكوف للذكر ضعف ما لؤلنثى، كمن األدلة على تفضيل األب على 
األـ كقوع ذلك إذا انفردا، فكذلك مع أحد الزكجين معهما كمن ذلك ما ثبت في عصبة البنوة 

النسب كالسبب فكذلك كاألخوة من تفضيل الذكر على األنثى مع اإلنفراد عن ذكم سهاـ 
 معهما.



كىكذا كل ذكر كأنثى يكوف الماؿ بينهما أثبلثان مع اإلنفراد، فيكوف الباقي بينهما كذلك، 
فكذلك األبواف مع أحد الزكجين، كلم يظهر الوجو المانع لو من جواز التخصيص كما ذكره ابن 

.  حـز
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في )المعتبر( في آيات الفرائض.. إلى أف  كقد ذكرنا سابقان أدلة التخصيص، ككبلـ ابن المنير
[ فتغير القدر كلم يتغير أصل الميراث، ككذلك 11قاؿ: }كىكىرًثىوي أىبػىوىاهي فىؤليمًّْو الثػُّليثي { ]النساء:

في الزكج كالزكجة تغير قدر إرث األـ كلم يتغير أصل الميراث، كليس ىناؾ قدر يتغير إليو إال 
األب فتأخذ ثلث الباقي بالتعصيب مع األب، كتفضيل األـ  التعصيب، فتصير األـ عصبة مع

بحسن الصحبة خارج عن محل النزاع، مع أف تفضيل األـ بحسن الصحبة على األب باعتبار 
ما لها من الحقوؽ على الولد، كلو لم يكن إال الحمل كرىان كالوضع كرىان كليست المواريث  

 كذلك.
المذكورتين خارج عن محط النزاع، كمخالفة الصحابة  كتفضيل األنثى على الذكر في المسألتين

لعمر كابن مسعود إنما ىو في قولهما: ال تفضل أمان على جد، كستعرؼ في )باب الجد( أنهما 
كمن كافقهما اآلتي ذكرىم يقولوف: إف الجد أب، فبل فرؽ عندىم بين األب كالجد كمن عداىم 

بة، كمن سيأتي ذكره: أف الجد كأحد األخوة، كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كسائر الصحا
 كمع ذلك فبل يمس ذلك محط النزاع ػ كاهلل أعلم ػ.

كذكر في )فتح البارم( عن السهيلي: أف الحكمة في التسوية بين الوالدين مع الولد ليستمرا 
عليو فبل يجحف بهما كثرة األكالد، كفضل األب على األـ عند عدـ الولد، لما لؤلب من 

 ياز بالنصرة كالنفقة، كنحو ذلك .اإلمت
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نعم.. كحيث ال كارث من أحد الزكجين مع األبوين، فلؤلـ الثلث إجماعان كىذا ىو المراد بقولو 
ـى 11تعالى: }كىكىرًثىوي أىبػىوىاهي فىؤليمًّْو الثػُّليثي { ]النساء: [ كالباقي لؤلب، كفي الثلث الخبلؼ المتػىقىدَّ

 لتعصيب؟ىل ىو بالفرض؟ أك با
كذىبت طائفة من العلماء إلى أنو لها من باب األكلوية، ألف األب أكلى العصبات بماؿ الميت 

 بعد اإلبن ػ كاهلل اعلم ػ.



كأما الولد أك األخوة مع األبوين فبل خبلؼ بين العلماء أف لؤلـ السدس من كامل الماؿ، كما 
، كسيأتي الكبلـ في الحديث ىو منطوؽ اآلية ككل على أصلو في عدد الحاجب من األخوة

الثالث من ىذا كما بعده كال ميراث لؤلخوة سواء كانوا ألبوين أك ألب مع األب، لما ثبت أف 
ميراثهم في الكبللة، كمثل ذلك األخ ألـ فأكثر كقد سبق ذكره في ذكم سهاـ النسب، ككذلك 

 األخت ألـ فصاعدان.
 كإلى ذلك أشار اإلماـ عليو السبلـ بقولو:
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 ]سقوط إرث األخ ألـ مع كجود كالد ككلد[
حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ قاؿ: ))ال يرث أخ ألـ مع كلد 

كال كالد(( بيض لو في )التخريج( كىو صحيح الداللة إجماعان، كىو بلفظو في )المنهاج الجلي( 
 ألئمة اآلؿ، كغيرىم. ك)الجامع الكافي( كالخبر مشهور في كتب الفرائض

كتشهد لو أحاديث الكبللة اآلتي ذكرىا، لما ثبت أنو ال يرث إال في الكبللة كىو من ال كلد لو 
كال كالد، كالحديث يدؿ على عدـ ثبوت إرث األخ ألـ بالكلية من أخيو من األـ أكمن أختو من 

ـى األـ المتوفى عن كلده أك كالده أك معان إجماعان، ككذا لو كاف األ خ ألـ أكثر من كاحد، لما تػىقىدَّ
أف الحكم في الميراث نفيان كإثباتان على أحد النوع حكم على جميع النوع، كلحديث: ))حكمي 

ـى.  على الواحد حكمي على الجماعة (( كقد تػىقىدَّ
كمثل ذلك األخت ألـ فأكثر، لما ثبت باإلستقراء أنو إذا جرل الحكم لذكر النوع في الميراث 

إثباتان جرل ألنثاه باألكلى، كما ذىب إلى ذلك أعياف الصحابة فمن بعدىم من جماىير نفيان ك 
 العلماء.

كىذا الخبر أصل لما أجمع عليو العلماء في مؤلفاتهم، كنصوص أقوالهم أف األخ ألـ أك 
األخت ألـ فأكثر يسقط مع أربعة كىم الولد، ككلد االبن ذكران كاف أك أنثى كاألب كالجد أب 

 كإف عبل.األب 
كالوجو في ذلك: أف شرط ميراث األخ ألـ أك األخت ألـ فأكثر عدـ كجود أحد ىؤالء األربعة 

فأسقطو كجود أحدو من كاف شرط ميراثو عدمو، لداللة آية الكبللة اآلتي ذكرىا، كىذا ىو المعٌبر 
ط عنو عند الفرضيين من إسقاط عصبة كذكم سهاـ لذكم سهاـ، لكن ال على قواعد اإلسقا

 المنصوصة للفرضيين.
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كما ىو صريح بعض مؤلفات علماء الفرائض، كال خبلؼ في ذلك بين السلف كالخلف، إال ما 
يركل عن اإلمامية، كما ىو في )ضوء النهار( كغيره كنسبو في )البحر( ك)الخالدم( إلى 

صل، كلما سنذكر، الناصر، أف الجد ال يسقط األخ ألـ كأختو كأبى ذلك من عداىم، لداللة األ
كلصريح ما سيأتي لئلماـ عليو السبلـ في )باب الجد( أنو ال يرث أخان ألـ مع جد، كلعل حجة 
اإلمامية كالناصر ما سيأتي، أف الجد خارج من الكبللة، كسيأتي في )باب الجد( ذكر اإلجماع 

مع الجد  على دخولو في الكبللة كإجماع الصحابة على عدـ توريث األخ ألـ كاألخت ألـ
شيئان، ككل من اإلجماعين حجة، كمع ذلك فقد جاء النص عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ػ رضي اهلل عنو ػ اآلتي ذكره في )باب الجد( أنو ال يرث أخان ألـ مع جد، كىو حجة 

 عندنا، كتماـ الكبلـ سيأتي ىنالك ػ إف شاء اهلل ػ.
لة في قولو تعالى: }كىًإٍف كىافى رىجيله ييورىثي كىبلىلىةن أىًك كاعلم أف اهلل تعالى سمى ىذا التوريث كبل

{ ]النساء: هيمىا السُّديسي [ اآلية كعدـ التوريث ليس 12اٍمرىأىةه كىلىوي أىخه أىٍك أيٍخته فىًلكيلّْ كىاًحدو ًمنػٍ
بكبللة، كىذه اآلية مما ينبغي أف يطوؿ فيها القوؿ إلشكالها كاضطرب أقواؿ أئمة اللغة 

 لماء في الكبللة.كالع
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فوجب أف يعرؼ ما الكبللة لمعرفة ما ليس بكبللة كما أرد اهلل بها، كقد ذكر اهلل الكبللة في 
القرآف في موضعيين في ىذه اآلية كأطلق، كتسمى آية الشتاء، كفي آخر سورة النساء في قولو 

{ تعالى: }قيًل اللَّوي يػيٍفًتيكيٍم ًفي اٍلكىبلىلىًة ًإًف امٍ  ريؤه ىىلىكى لىٍيسى لىوي كىلىده كىلىوي أيٍخته فػىلىهىا ًنٍصفي مىا تػىرىؾى
[ كتسمى آية الصيف كقد كاف اسم الكبللة مشهوران في الجاىلية قاؿ عامر بن 176]النساء:
 الطفيل:

 فما سودتني عامر عن كبللة
 

 أبى اهلل أف أسمو بأـ كال أب
 

كتفسيرىا كأصلها كاشتقاقها، ككل من األقواؿ  كقد اختلف أئمة اللغة في معنى ))الكبللة((
اآلتية أخذ منها دليلو أما معناىا فقاؿ أبو عبيدة: الكبللة: كل من لم يرثو أب كال ابن فهو عند 

 العرب كبللة، مصدر من تكللو النسب ػ أم تعطف النسب عليو ػ



حاط بالولد كالوالد كقد قيل: إف الكبللة في أصل اللغة ىو اإلحاطة فالكبللة في النسب من أ
 من األخوة كاألخوات كاألعماـ.

كفي لفظ )القاموس(: الكبللة الرجل ال كلد كال كالد كما لم يكن من النسب كابن العم كشبهو، 
 أك ىي األخوة ألـ أك بني العم األباعد، أك ما خبل الوالد كالولد ػ انتهى.

يقاؿ منو كل، كزاد في )الصحاح(   كفي )الصحاح( ك)المصباح(: كالكل الذم ال كلد كال كالد
 كل الرجل يكل بالكسر كبللة.

كزاد في )المصباح(: كلى يكل من باب ضرب كبللة بالفتح، كتقوؿ العرب: لم يرثو كبللة عن 
 عرض بل عن استحقاؽ كقرب.
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 قاؿ األزىرم: كاختلف في تفسير الكبللة فقيل: كل ميت لم يرثو كلد أك أب أك أخ كنحو ذلك
من ذم النسب، كقاؿ الفٌراء: الكبللة ما خبل الولد كالوالد سموا كبللة، إلستدارتهم بنسب 

الميت األقرب فاألقرب من تكللو الشيء إذا استدار بو، فكل كارث ليس بوالد للميت كال كلد 
 لو فهو كبللة موركثة.

ؿ ابن األعرابي: الكبللة كقاؿ الفارابي: الكبللة ما دكف الولد كالوالد كفي ))مجمع البحار(( قا
بنو العم األباعد، كتقوؿ العرب: كىو عم الكبللة، كابن عم كبللة إذا كاف من العشيرة كلم يكن 
لحاؼ، كفي غيره: الكبللة مصدر من تكللو النسب ػ أم تعطف النسب عليو ػ كأنو أخذ طرفيو 

 من جهة الوالد كالولد فليس لو منهما أحد فسمي بالمصدر.
اية(: الكبللة: ىو أف يموت الرجل كال يدع كالدان كال كلدان يرثانو كأصلو من تكللو كفي )النه

النسب إذا أحاط بو، كقيل الكبللة: الوارثوف الذين ليس فيهم كلد كال كالد فهو كاقع على 
الميت كعلى الوارث بهذا الشرط، كقيل: األب كاالبن طرفاف للرجل، فإذا مات كلم يخلفهما 

ىاب طرفيو فسمى ذىاب الطرفين كبللة، كقيل: كل ما احتف بالشيء من فقد مات عن ذ
 جوانبو فهو كليل كبو سميت، ألف الوراث يحيطوف بو من جوانبو ػ انتهى.

كعلى ىذه األقواؿ فالكبللة مشتقة من تكللو الشيء ػ أم أحاط بو ػ كذلك أنو إذا لم يترؾ كلدان 
سبو كبقي مالو الموركث لمن يتكللو نسبو ػ أم يحيط كال كالدان فقد انقطع طرفاه كىما عمودا ن
 بو كاألكليل ػ كمنو الركضة المكللة الزىر.

كقاؿ الزمخشرم: الكبللة في األصل مصدر بمعنى الكبلؿ، كىو ذىاب القوة من اإلعياء، قاؿ 



 األعشى:
 فآليت ال أرثي لها من كبللة
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 كال من كجىن حتى تبلقي محمدان 
 

لقرابة من غير جهة الولد كالوالد أنها باإلضافة إلى قرابتهما كالة ضعيفة.. إلى أف فاستعيرت ل
قاؿ: كإال فالكبللة عامة لمن عدل الولد كالوالد من سائر األخوة األخياؼ كاألعياف كأكالد 

 العبلت كغيرىم ػ انتهى.
عياء،، فكأنو كعلى كبلـ الزمخشرم كمن كافقو من أئمة اللغة فهي مشتقة من الكبلؿ كىو اإل

 يصير الميراث للوارث من بعده إعياء.
 إذا عرفت ما ذكرنا فقد اختلف العلماء فيها على أقواؿ:

األكؿ: أنها اسم للميت الموركث ثم اختلفوا، فقيل: للميت الموركث إذا لم يخلف كلدا لو كال 
مر في ركاية كابن كالدان، كىو قوؿ جمهور اللغويين، كبو قاؿ أمير المؤمنين علي كأبو بكر كع

مسعود كزيد بن ثابت كابن عباس، كبو قاؿ جمهور الصحابة فمن بعدىم، كىو قوؿ 
 الزمخشرم، كنسبو في آية األحكاـ إلى السدم كالضحاؾ.

كفي )األحكاـ( للهادم: أنو سئل عنها، فأجاب بذلك، كركل في ذلك خبرين عن علي عليو 
الذم ال كالد لو فقط، كقيل: من ال يرثو أب كال أـ،  السبلـ موقوفان كمرفوعان، كقيل: اسم للميت

 كعلى ىذه األقواؿ كلها فالكبللة كاقعة على الميت.
الثاني: أنها على من ليس بولد كال كالد من الورثة كىو مركم عن أبي بكر، كعمر، كابن عباس، 

 كقتادة كالزىرم، كأبي إسحاؽ .
لميت كلد كال كالد من الورثة، كىو قوؿ عطاء الثالث: أنها اسم للماؿ الموركث إذا لم يكن ل

كالضحاؾ كطائفة من العلماء، كجعلوىا صفة للموركث، بمعنى ذم كبللة كما تقوؿ: فبلف من 
 قرابتي ػ أم من ذم قرابتي ػ.
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الرابع: أنها اسم للورثة من القرابة كىو قوؿ سعيد بن جبير كطائفة من العلماء، كمن المتأخرين 
المهدم، كمنو قولهم: ما كرث المجد عن كبللة سموا بذلك، ألف الميت بذىاب طرفيو  اإلماـ

 تكللو الورثة أم أحاطوا بو من جميع جوانبو، كجعلوىا صفة للوارث بمعنى ذم كبللة.
 الخامس: أنها اسم للوراثة.

لو  السادس: ذىبت الشيعة، كيركل عن عمر بن الخطاب، كابن عباس: إلى أف الكبللة من ليس
 كلد، كإف كاف لو أب أك جد.

[ يعني الميت يورث أم يورث منو، 12احتج األكلوف بقولو تعالى: }كىًإٍف كىافى رىجيله { ]النساء:
ـى في العصبات كذكم السهاـ في الركاية عن جابر  كىو صفة لرجل، ككبللة خبر كاف، كبما تػىقىدَّ

لي.. فنزلت آية الصيف، كفي ركاية حتى عند الشيخين، كفيو: إنما أنا كبللة فكيف أصنع في ما
[ كفي ركاية 176نزلت آية الميراث: }يىٍستػىٍفتيونىكى قيًل اللَّوي يػيٍفًتيكيٍم ًفي اٍلكىبلىلىًة..{ ]النساء:

..{]النساء: ٍفتيونىكى [ كقد 176للترمذم: ككاف لي تسع أخوات، حتى نزلت آية الميراث: }يىٍستػى
ـى الكبلـ عليو في ميراث  األختين في ذكم السهاـ بما أغنى عن اإلعادة، كمن حججهم ما تػىقىدَّ

ـى ذكره في )القاموس( ك)الصحاح( ك)المصباح( ك)النهاية(.  تػىقىدَّ
فظاىر اآلية، كحديث جابر، كمن ذكرنا من كتب اللغة، كقوؿ أبي بكر، كعمر، كابن عباس، 

ـى كىم من أىل اللغة يدؿ على أف الميت نفسو يسمى   كبللة، لما في الركايات عنهم فيما تػىقىدَّ
 أف الكبللة من ال كلد لو كال كالد.
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كاحتج أىل القوؿ الثاني باآلية المذكورة كالمعنى كإف كاف رجل موركث منو كبللة، كمن 
حججهم كحجج أىل القوؿ الرابع ما في بعض طرؽ خبر جابر عند مسلم كغيره تفرد بو شعبة 

كفيو: فقلت: يا رسوؿ اهلل كيف الميراث فإنما يرثني كبللة،  في ركاية محمد بن المنكدر،
 فنزلت آية الفرض .

كبما في حديث سعد بن أبي كقاص كفيو: أف سعدان مرض بمكة، فقاؿ: يا رسوؿ اهلل ليس لي 
كارث إال كبللة ، فأخبر سعد رسوؿ اهلل أف الكبللة ىم الورثة كلم ينكر عليو، كالذم عليو 

الحديث، أف خبر سعد كاف في عاـ الفتح، كخبر جابر كاف بالمدينة في المحققوف من شراح 
آخر أياـ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كيؤيد ذلك قراءتو الحسن، كأبو رجا العطاردم: 
))كإف كاف رجبلن يورث(( بكسر الراء على البناء للمفعوؿ من أكرث، أراد من ليس بولد كال 

 كالد.



س بآية الصيف، ككانت العرب تسمى من ال يلد ذكران أبتر، كركل كاحتج أىل القوؿ الساد
طاككس عن ابن عباس قاؿ: كنت آخر الناس عهدان بعمر بن الخطاب، فسمعتو يقوؿ: القوؿ ما 

 قلت. قلت: كما قلت؟ قاؿ: الكبللة من ال كلد لو ػ انتهى .
لو فيشهد لو آية الصيف، قاؿ المحقق الجبلؿ: أما اقتصاره في تفسير الكبللة على من ال كلد 

إال أنها نزلت في جابر، كلم يكن لو كلد كال كالد كعدـ ذكر الوالد في آية الصيف ال يستلـز 
 الكبللة معو، ألف في حديث البراء المتقدـ كفاية في اعتبار عدمو في تحقق الكبللة ػ انتهى.
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أقواىا، لما عرفت، كلما أخرجو أبو  كحجج بقية األقواؿ من اللغة، كالمشهور منها األكؿ كىو
داكد في )سننو( من طريق أبي إسحاؽ عن البراء بن عازب، قاؿ: جاء رجل إلى النبي صلى اهلل 
عليو كآلو كسلم فقاؿ: يا رسوؿ اهلل يستفتونك في الكبللة، فما الكبللة ؟ قاؿ: ))تجزيك آية 

  كالدان .الصيف (( فقلت ألبي إسحاؽ: ىو من مات كلم يدع كلدان كال
قاؿ: كذلك كذكره في )الدر المنثور(، كنسبو إلى أبي الشيخ كحده، كذكره عن أبي بكر في 

ركاية، كابن عباس كجماعة من التابعين، كأخرج نحوه الحاكم من حديث أبي ىريرة مرفوعان من 
طريق عمار بن رزيق، عن أبي إسحاؽ، عن أبي ىريرة، كركاه ابن أبي عاصم من كجو آخر عن 

 أبي إسحاؽ عن البراء مثلو.
كأخرج البيهقي، كعبد الرزاؽ كسعيد بن منصور كابن أبي شيبة، كالدارمي كابن جرير كابن 

المنذر كلهم من طريق الشعبي مرسبلن قاؿ سئل أبو بكر عن الكبللة فقاؿ: سأقوؿ فيها برأيي 
طاف كاهلل منو برمء فإف كاف صوابان فمن اهلل كحده ال شريك لو كإف كاف خطأ فمني كمن الشي

]أراه[ ما خبل الوالد كالولد كركاه األسيوطي عن الشعبي كفي ركاية عن الشعبي قاؿ: قاؿ أبو 
بكر: كفي ركاية لشعبة كالطبراني أنو كبلـ عمر، فلما استخلف عمر قاؿ: الكبللة ما خبل الولد، 

كبللة ما عدا الوالد فلما طعن عمر قاؿ: إني ألستحيي أف أخالف أبا بكر، زاد البيهقي: ال
 كالولد.
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كأخرج ػ أيضان ػ من طريق سفياف بن عيينة، عن عمرك بن دينار، عن الحسن بن محمد بن 
الحنفية، قاؿ: سألت ابن عباس عن الكبللة فقاؿ: ما عدا الوالد كالولد، قاؿ: قلت: فإف اهلل 



..{ ]النساء: يقوؿ في كتابو العزيز: }ًإًف اٍمريؤه ىىلىكى لىٍيسى لىوي  [ فغضب 176كىلىده كىلىوي أيٍخته
 كانتهرني ..إلى غير ذلك.

كركل عبد الرحمن بن مهدم، عن حماد بن زيد، عن سعيد بن صدقة، عن محمد بن سيرين، 
قاؿ: نزلت بأبي بكر فريضة فلم نجد لها في كتاب اهلل أصبلن، كال في سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل 

أقوؿ فيها برأيي، فإف يكن صوابان فمن اهلل، كإف يكن خطأ فمني عليو كآلو كسلم أثران قاؿ: 
 كاستغفر اهلل ػ انتهى.

ألف من المعلـو أنهم ال يريدكف أف الكبللة ىو الوارث الذم ال كلد كال كالد، إذ كجودىما 
للوارث ال يغيراف حكم ميراثو من مورثو، كإنما يتغير حكم الميراث بوجود ىذه الصفة للميت 

، ككل ذلك يدؿ على صحة قوؿ من تأكلها على من عدا الوالد كالولد كأف الولد إذا الموركث
لم يكن من الكبللة فكذلك الوالد، ألف نسبة كل كاحد منهما إلى الميت من طريق الوالدة، 

 كليس كذلك األخوة كاألخوات.
لة أف الولد كيشبو أف يكوف من تأكؿ الكبللة على من عدا الولد كأخرج الوالد كحده من الكبل

من الوالد كىو بعضو، كليس الوالد من الولد كما ليس األخ كاألخت ممن ينسب إليو باألخوة، 
فاعتبر من قاؿ ذلك بمن ال ينتسب إلى الميت بأنو منو كبعضو، فأما من كانت نسبتو إلى 

 الميت من حيث ىو منو فليس بكبللة.
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ن كالصحابة فمن بعدىم، أف الكبللة عامة لمن عدا كالذم عليو جمهور أئمة اللغة كالمفسري
الولد كالوالد من سائر الورثة، لما ذكرنا من منطوؽ األدلة المذكورة كما أدل معناىا، ككلها 

حجج ألىل القوؿ األكؿ تشهد لحديث )المجموع( من جهة إف الولد كالوالد ليسا بكبللة، 
إال في الكبللة فبل يرث األخ ألـ كأختو فأكثر  كقد ثبت باإلستقراء أف األخوة مطلقان ال يرثوف

مع الولد أك الوالد، ألف نسبة كل كاحد منهما إلى الميت من جهة الوالدة، كىو الذم دؿ عليو 
 حديث األصل.

كىو مذىب جمهور الصحابة كالتابعين كأئمة اللغة كالتفسير ىذا، كإال فمعنى الكبللة من 
الصحابة ػ رضي اهلل عنهم ػ ككثر فيها أقوالهم، لما أخرجو المسائل التي أعضلت بأىل اللغة كب

الدارمي، قاؿ: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد هلل اليزني، عن عقبة بن عامر 
الجهني، أنو قاؿ: ما أعضل بأصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم شيء ما أعضلت 

 بهم الكبللة .



ف فيها على ىذه الوجوه كسؤاؿ عمر النبي صلى اهلل عليو كآلو قاؿ الرازم: فلما اختلف السل
كسلم عن معناىا فوكلو إلى حكم اآلية كما في مضمونها، كقد كاف عمر كغيره من أعياف 

 الصحابة كلهم من أىل اللساف ال تخفى عليهم ما طريقة معرفتو اللغة.
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و من متشابو اآلم التي أمرنا اهلل باالستدالؿ ثبت أف معنى اسم الكبللة غير مفهـو من اللغة، كأن
على معناه بالمحكم كرده إليو، كاتفاؽ الصحابة على تسويغ االجتهاد في استخراج معاني 

الكبللة يدؿ على اختبلفهم فيها، كإجابة عمر عنها بأجوبة مختلفة، ككقف في بعضها حتى 
الكبللة شيء(( كعدـ إنكار بعض ركم عنو عند موتو أف قاؿ: ))احفظوا عني إني لم أقل في 

الصحابة على البعض منهم فيما أداه إليو اجتهاده دليل على تسويغ االجتهاد في األحكاـ ػ 
 انتهى.

قلت: الظاىر مما ذكرنا بعد بياف السنة بأف صورة الكبللة حيث ال كلد كال كالد، كلما دؿ عليو  
الولد كالوالد من سائر األخوة  كبلـ القاموس كغيره من أنها اسم للميت عامة لمن عدا
 كاألخوات مطلقان كاألعماـ كبنيهم فلم تكن من المتشابو.

كقد ذكرنا سابقان أف نزكؿ آيتي الكبللة في قصة جابر بن عبد اهلل كلم يكن لو حينئذ كلد كال 
كالد موضح من أف المراد بها في اآليتين من ليس لو كلد كال كالد، قاؿ المحقق المقبلي في 

لمنار( بعد أف ذكر كبلـ )الكشاؼ( فيما تطلق عليو الكبللة كاألمر في ذلك سهل، إنما )ا
المشاؽ ىل صورة الكبللة تستمر بعد الولد لئلقتصار في البياف عليو في القرآف ككاف صلى اهلل 

عليو كآلو كسلم كثيران ما ييسأؿ عن الكبللة فيحيل على )آية الصيف( التي في آخر سورة 
تارة يقرؤىا على السائل، حتى قاؿ لمن ألح عليو ككرر السؤاؿ كىو يجيبو عليو بتبلكة النساء، ك 

 اآلية: ))كاهلل ال أزيدنك على ما أعطيت ((.
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كقاؿ في عمر: كقد كقع منو مثل ذلك ما أرل عمر يفهمها، ككاف عمر يميل إلى ىذا الظاىر 
إني لم أقض في الكبللة بشيء، كقالوا: إنما  من اآلية مع عدـ اإلطمئناف حتى أكصى عند موتو:

 تكوف صورة الكبللة حيث ال كلد كال كالد.
كالظاىر أف مستندىم أف اهلل سبحانو قضى لؤلخت فيها بالنصف، كلؤلخ فيها بماؿ األخت  



كلو، كذلك ال يكوف مع كجود األب، فلذلك صار العمل على ىذا القوؿ، كإذا بين أف الكبللة 
التي في أكؿ السورة كذلك إذ ال يختلف الوضع فيعلم أف األب يسقط األخوة في ىذه اآلية 

 ألـ. انتهى.
قاؿ الخطابي: أنزؿ اهلل في الكبللة آيتين إحداىما في الشتاء كىي اآلية التي في أكؿ سورة 

النساء، كفيها إجماؿ كإبهاـ ال يكاد يتبين ىذا المعنى من ظاىرىا، ثم أنزؿ اهلل اآلية األخرل 
الصيف كىي التي في آخر السورة النساء، كفيها من زيادة البياف ما ليس في آية الشتاء  في

 األكلى، فأحاؿ السائل في حديث البراء عليها، ليتبين المراد بالكبللة المذكورة ػ انتهى.
قلت: قد بينت آية الصيف الكبللة فيها بما خبل الوالد كالولد نصان في الولد كفي األب من 

جعل لؤلخت النصف كلبلثنتين فأكثر الثلثين، كللذكر جميع الماؿ كتعصيب الذكر جهة أف 
لؤلنثى متى اجتمعوا، كال يكوف لهم ذلك مع األب، كبما جعل في آية الشتاء لؤلخ ألـ ذكران  

كاف أك أنثى السدس كلبلثنين فأكثر الثلث، كىم ال يرثوف ذلك مع الولد كالوالد، فهي مقيدة 
 كالولد كػ)آية الصيف(.بما خبل الوالد 
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ـى أف الولد أقرب إلى الميت من أبيو، فإذا كرث األخ عند انتفاء  كيؤيد اعتبار ذلك ما تػىقىدَّ
األقرب فأكلى أف يرث عند انتفاء األبعد، كإال فلفظ الكبللة يتناكؿ انتفاء الوالد كالولد جميعان، 

خر على أف ذكر الكبللة داؿ على انتفاء الوالد فكاف ذكر انتفاء أحدىما داالن على انتفاء اآل
 كالولد.

كقد أشار الزمخشرم إلى ذلك في آية الصيف، قاؿ: فإف قلت: االبن ال يسقط األخ كحده، 
 فإف األب نظيره في اإلسقاط فلم أقتصر على نفي الولد.

لى اهلل عليو قلت: بين حكم انتفاء الولد كككل حكم انتفاء الولد إلى بياف السنة، كىو قولو ص
 كآلو كسلم: ))ألحقوا الفرائض بأىلها فما بقي فؤلكلى عصبة ذكر(( .

كاألب أكلى من األخ، كليسا بأكؿ حكمين بين أحدىما بالكتاب كاآلخر بالسنة، كيجوز أف 
يدؿ بحكم انتفاء الولد على حكم انتفاء الوالد، ألف الولد أقرب إلى الميت من الوالد، فإذا 

نتفاء األقرب فأكلى أف يرث عند انتفاء األبعد، كألف الكبللة تتناكؿ انتفاء كرث األخ عند ا
 الوالد كالولد جميعان، فكاف ذكر انتفاء أحدىما داالن على انتفاء اآلخر ػ انتهى.

فثبت أف حكم كبللة آية الشتاء كآية الصيف كاحد كضعان كمعنى كصورة بما خبل الوالد كالولد، 



[ ليس من الفرض 12: }كىًإٍف كىافى رىجيله ييورىثي كىبلىلىةن ..{ ]النساء:كعلى ىذا فرجل في قولو
 المطلق كما قرره المحقق الجبلؿ، بل ىو مقيد بما عدا الوالد كالولد ذكره في )المنحة(.
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كىي كإف كاف لفظ الكبللة فيهما أعم من كونها باألخوين ألبوين أك ألحدىما، لكن قيدتو قراءة 
أبي كقاص، لما أخرجو سعيد بن منصور، كعبد بن حميد، كالدارمي، كابن جرير، كابن سعد بن 

أبي حاتم، كالبيهقي في )سننو( كأبو بكر بن المنذر، كالزمخشرم عن سعد بن أبي كقاص، أنو  
 كاف يقرؤىا: ))كإف كاف رجل يورث كبللة أك امرأة كلو أخ أك أخت من أـ(( .

ألنها نزلت فيو: ))ككاف لو أخوة من أـ(( كحكى الزمخشرم  ككاف يقرؤىا على جهة التفسير،
مثل ذلك عن أبي بن كعب كفي )التلخيص( حديث ابن مسعود أنو قرأ: ))كلو أخ أك أخت من 

 أـ(( البيهقي من ركاية سعد، قاؿ الراكم: أظنو سعد بن أبي كقاص.
نها ليست من قبيل الرأم، كقد علم من األصوؿ أف القراءة الشاذة كركاية اآلحاد يعمل بها، أل
 كحينئذ فيقيد بها مطلق اآلية أنها خاصة بميراث األخوة ألـ ػ انتهى.

كأطلق الشافعي االحتجاج بها فيما حكاه البويطي عنو في )باب الرضاع( ك)باب تحريم الجمع( 
اء كعليو جمهور أصحابو، ألنها منقولة عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كال يلـز من انتف

خصوص قرآنيتها انتفاء خصوص خبريتها، ذكره الكرخي، كذكر الزمخشرم، كالرازم، كالحافظ 
 ابن حجر في )فتح البارم(: اإلجماع على أف المراد باألخ كاألخت في آية الشتاء ألـ.
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قاؿ الرازم: دكنهما إذا كانا ألبوين أك ألب ففي آية الصيف كال خبلؼ في ذلك، فثبت أف 
بللة في آية الشتاء األخوة ألـ خاصة، كيؤيد ذلك ما ذكر في آية الصيف آخر السورة من الك

أف لؤلخت النصف كلؤلختين الثلثين كلؤلخوة كل الماؿ أف المراد بهم ألبوين أك ألب كفي آية 
الشتاء جعل للواحد السدس كلئلثنين الثلث كلم يزادكا على الثلث شيئان أنو يعني بهم األخوة 

 ألـ.
ـى أنو أكؿ فركع الميت، كلفظ الولد يتناكؿ كلد الولد كإف نزؿ ذكران كاف  قولو: ))مع كلد(( تػىقىدَّ
أك أنثى، كما يتناكؿ كلد الصلب ذكران كاف أك أنثى باإلجماع كما سبق الكبلـ على ذلك في 

و )بابي العصبة كذكم السهاـ( كال يبعد ذلك إذ الجميع منسوبين إليو من جهة كالدتو كنسب



متصل بو من ىذا الوجو، فيتناكؿ الجميع كاألخوة لما كاف اسمان التصاؿ النسب بينو كبينو من 
 جهة أحد أبوية شمل االسم الجميع ككاف عمومان فيهم الجميع سواء كانوا ألبوين أك ألحدىما.

كفي )األبحاث المسددة( بلفظ: كأما الولد فليس من المتصرفات المستمرة، كإنما ىو اسم من 
الوالدة يقع على األدنى كاألعلى كمعرفة كقوعو عليهما ثبت باالستقراء التاـ كسائر األلفاظ 

 اللغوية، كمنو قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أنا سيد كلد آدـ (( فهو كجو كاضح ػ انتهى.
كعلى ىذا: فلفظ الولد يشمل عصبة البنوة كذكم سهامها كإف نزؿ، كاتفقت الصحابة فمن 

 أف الولد ككلد الولد كإف نزؿ ذكران كاف أك أنثى ليس من الكبللة في )آية الشتاء(. بعدىم
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كقد ثبت باإلستقراء أف األخ ألـ أك األخت ألـ فأكثر ال يرثوف إال في الكبللة ال يقاؿ أنو يثبت 
دمتو لذكم سهاـ البنوة ما يثبت لعصبة البنوة من كل كجو من إسقاط األخوة مطلقان؛ لمصا

للنصوص السابقة، كلما سيأتي لئلماـ في أحاديث )المجموع( من المرفوع كالموقوؼ الناطقة 
بثبوت ميراث األخوة أك األخوات أك معان ألبوين أك ألب تعصيبان مع ذكم سهاـ البنوة، بل ىو 
فيمن يرث تسهيمان من األخوة كىم األخوة ألـ، كبهذا يتضح سقوط األخوة ألـ بذكم سهاـ 

 نوة.الب
كال خبلؼ في ذلك عند الجمهور بخبلؼ األخوة أك األخوات أك معان ألبوين أك ألب فميراثهم 

مع البنت فأكثر كإف نزلت بالتعصيب كفيو خبلؼ من سيأتي، كما ذكرنا ال ينافي تعصيب 
األخوات للبنات إذا انفردف عن المعصب كال أخذ العصبة من األخوة ألبوين أك ألب، ككذا 

بوين أك ألب للباقي بعد ميراث ذكم السهاـ من إناث النسب، إذ لسن بكبللة على األعماـ أل
ـى كمن معهن كبللة، كإلى ما ذكرنا ذىبت الصحابة كجمهور التابعين فمن  المختار كما تػىقىدَّ
بعدىم، كبو قالت الهادكية، كالحنفية، كالشافعية، كالحنابلة، كالمالكية، كجمهور أئمة أىل 

 البيت.
الناصر كاإلمامية إلى أف البنت فأكثر تسقط األخوة كاألخوات ألبوين أك ألب، كىو كذىب 

 مركم عن الباقر، كالصادؽ، كموسى بن جعفر، كعلي بن موسى الرضا، كمن تابعهم.
 احتج األكلوف بما ذكرنا.
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أيٍخته فػىلىهىا ًنٍصفي مىا تػىرىؾى كىىيوى كاحتج اآلخركف بقولو تعالى: }ًإًف اٍمريؤه ىىلىكى لىٍيسى لىوي كىلىده كىلىوي 
ـى لغة: أف 176يىرًثػيهىا ًإٍف لىٍم يىكيٍن لىهىا كىلىده{ ]النساء: [ فمفهـو الشرط ما ذىبوا إليو، كبما تػىقىدَّ
 لفظ الولد يطلق على الذكر كاألنثى.

المذكورة،  أجاب األكلوف: بأف المراد بالولد في اآلية ىو االبن، لبياف السنة بذلك في األدلة
كلقضائو صلى اهلل عليو كآلو كسلم بذلك في تركة سعد بن الربيع، كفيو: كقاؿ ألخيو: ))كلك ما 

 بقي(( فعلمنا من ذلك أف المراد بالولد في آية الصيف ىو الذكر دكف البنت.
أجاب اآلخركف: بأف لفظ الولد المذكور في )آية الصيف(: ىو المنفي في آية فريضة الزكجين 

حجوبين كالمثبت فيهما محجوبين، كلفظ الولد نفيان كإثباتاى شامل للذكر كاألنثى، كال غير م
 خبلؼ في ذلك.

كرد بأنو صدنا عن المقاؿ بذلك في آية الصيف القضاء النبوم السالف ذكره في حديث ابن 
مسعود بتوريث األخت كفي بنتي سعد بن الربيع كعمهما القاضي بحجب الزكجة بالبنتين 

األخ للباقي بالتعصيب مع البنتين، فعلمنا أف المراد بالولد ىنا الذكر فقط، ففهمنا من  كتوريث
ـى الكبلـ مستوفى بذكر  اآلية أنو إذا كجد الولد ككاف أنثى لم يكن حكمها حكم الذكر، كقد تػىقىدَّ

 حجج كل فريق، كبياف المختار في حديث األخوات مع البنات بما أغنى عن اإلعادة.
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ـى أنو أكؿ أصلي الميت كأقرب أصولو كمن في حكمو كىو الجد أب  كقولو: ))كال كالد(( تػىقىدَّ
األب كإف عبل، كسيأتي الكبلـ عليو في )باب الجد( كإلى ما دؿ عليو الخبر من خركج األب 

ـى أنو ركاية البن عباس كعمر كغيرىما.  كأبيو من الكبللة، ذىب الجمهور كتػىقىدَّ
عة فبل يرث األخ ألـ كأختو، كعدمهما كبللة كما في منطوؽ خبر البراء كأبى كىو قوؿ الشي

ىريرة كغيرىما فيرث األخ ألـ كأختو، كمثل ذلك األخوة مطلقان مع األب كعدمو كأما أب األب 
 فالجمهور أنو كاألب كجودان كعدمان بالنظر إلى األخ ألـ كأختو.

ألخوة معو فذىب جماعة إلى أف الجد يورث  كاحتجوا باألدلة السالف ذكرىا، كأما سائر ا
كبللة، كذىب آخركف إلى أنو ال يورث كبللة كىو قوؿ من يورث األخوة كاألخوات ألبوين أك 

 ألب مع الجد، كاألكلى أف يكوف خارجان من الكبللة لوجوه:
 أحدىا: أنهم ال يختلفوف أف ابن االبن خارج عن الكبللة، ألنو منسوب إلى الميت بالولديو

 فواجب على ىذا خركج الجد من الكبللة إذا كانت النسبة بينهما من طريق الوالدة.
الثاني: أف الجد أصل نسب األب كاألب أصل نسب الميت كليس بخارج عنو، فوجب أف 



 يكوف الجد خارجان عن الكبللة.
[ اآلية 12..{ ]النساء:الثالث: أنهم ال يختلفوف أف قولو تعالى: }كىًإٍف كىافى رىجيله ييورىثي كىبلىلىةن 

لم يدخل فيو الجد، كأنو خارج عنو لم يورث معو األخوة ألـ كما ال يورثوف مع االبن كالبنت، 
 ذكره الرازم في )أحكاـ القرآف(.
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كال خبلؼ في ذلك إال في األب في ركاية عن ابن عباس، ذكرىا ابن حـز كغيره، كىي أف األخ 
األب كذلك في السدس الذم حجبوا عنو األـ ىو لؤلخوة لؤلـ ال  ألـ كأختو فأكثر يرثاف مع

 يكوف لؤلب إنما نقصتو األـ ليكوف لهم.
قاؿ في )اإلنتصاؼ(: أف مذىب ابن عباس أفَّ األخوة يأخذكف السدس الذم حجبوا األـ مع 

 كجود األب، كذكره الجبلؿ في )ضوء النهار(.
: لم يصح عن ابن عباس إال في ا لسدس الذم حطو األخوة من ميراث األـ قاؿ ابن حـز

فردكىا إلى السدس عن الثلث الذم ىو فرضها مع األب، كسيأتي ػ إف شاء اهلل ػ في الحديث 
اآلتي في حجب األـ عند ابن عباس، سواء كاف األخوة ألبوين أك ألحدىما أك مختلفين، 

 فيأخذكف السدس الذم حجبوا األـ مع كجود األب.
ـى سقو  طهم باألب مع حجبهم لؤلـ، كىذا دليل خستهم، كإال فالمشهور عن ابن عباس كقد تػىقىدَّ

 خبلفها ػ انتهى بزيادة.
 كفي )أحكاـ القرآف(: أنها ركاية شاذه.

كاحتجوا بعدـ ذكره في حديث األصل كالبراء كغيرىما، كبما أخرجو البيهقي في )السنن( من 
اس في السدس الذم حجبو األخوة: حديث معمر عن ابن طاككس عن أبيو قاؿ: قاؿ ابن عب

 ))ىو لؤلخوة ال يكوف لؤلب إنما نقصتو األـ ]ليكوف[ لئلخوة(( .
قاؿ ابن طاككس: كبلغني أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم أعطاىم السدس، فلقيت بعد أكالد 

 الرجل الذم أعطى أخوتو السدس فقاؿ: بلغني أنها كانت لهم كصية .
الصحابة فمن بعدىم قالوا: ال شيء لهم مع األب كالسدس المذكور كمن عدا ابن عباس من 

 لؤلب ال لؤلخوة منو شيء.
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قالوا: كعدـ ذكره في اآلية كحديث البراء ك)المجموع( ليس قوالن بعدمو، كما أف عدـ العلم 
 بالقائل بو ليس علمان بعدمو.

أم في السدس الذم حجبوا عنو األـ ػ قاؿ المحقق الجبلؿ: كأما توريث األخوة ألـ مع األب ػ 
فبناء على ما توىمو غيره ػ أم غير ابن عباس ػ من أف الفرض المطلق عاـ لكل األحواؿ 

كاألزماف، خبلؼ ما نبهناؾ عليو من أنو خارج على تقدير عدـ المزاحم األخص أك المساكم 
ألصوؿ كالفصوؿ على تقييدان بالقياس على ما أجمع عليو كنبهت عليو الفرائض من تقديم ا

غيرىم كالدرجة القربى على البعدل من النوع الواحد، كذم النسبين على ذم النسب الواحد، 
حتى صار ذلك استقراء تامان يفيد الجـز بحكم كلي ىو سقوط األبعد باألقرب، كال شك أف 

ػ  األب أقرب من األخوة ألـ كيف ال كقد أسقط أخوة النسبين فضبلن عن األخوة من األـ
 انتهى.

 ىذا كيتعلق بصدر حديث األصل مسألتاف:
األكلى: ذىبت اإلمامية، كالناصر، كمن المتأخرين المحقق الجبلؿ: إلى سقوط األخ ألـ كأختو 

فأكثر باألـ، كالوجو في ذلك أنهم ال يرثوف إال بواسطتها، كقد تقرر أف من أدلى إلى الميت 
األـ فلم يرثوا بواسطتها حتى يسقطهم  بواسطة أسقطتو تلك الواسطة بخبلؼ الجدة أـ

 كجودىا.
قاؿ في )ضوء النهار(: كىو الحق الذم شهد لو إسقاط األب لؤلخوة من ًقبىًلو، فكيف ال 

تسقط األـ األخوة من ًقبلها، فإف فرضهم ىو الثلث الذم ىو فرضها فبل يكوف لهم إال مع 
مو، كستأتي ىذه المسألة في عدمها، كما ال يكوف التعصيب لؤلخوة من األب إال مع عد

 الحجب أنهم ال يحجبونها عند من قاؿ أف الساقط ال يحجب.
 كذىب من عداىم إلى أنهم ال يسقطوف مع كاسطتهم بها لوجهين:
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األكؿ: أف األخوة ألـ ذك فرض أدلوا بذم فرض كىم ال يدفعوف األـ عن فرضها مع كجودىا 
الثلث إلى السدس، كسيأتي في الحديث اآلتي فبل على الخبلؼ في عدد حجبهم لها من 

 تدفعهم عن فرضهم إذا كجدكا.
الثاني: أف األـ ال تأخذ فرضهم إذا عدموا فلم يدفعهم عنو إذا كجدكا بخبلؼ األخوة ألبوين أك 

ألب، فهم عصبة أدلوا بعصبة كىو األب، فلم يجز أف يدفعوه عن حقو مع كجوده كيأخذ 
 إذا كجدكا لقربو إلى الميت كبعدىم. حقهم إذ عدموا فيدفعهم



كأجابوا عن حجة األكلين بقولهم: كقد تقرر إلى آخره بأف ىذه القاعدة ال تتأتى في غير 
العصبات، كذكر المحقق الجبلؿ في )ضوء النهار( ما يرد كبلمو كما في )المنحة( بقولو: قولو: 

يل: الظاىر من رد اإلخوة لها إلى كال كالد ىل يشمل األـ حتى ال تكوف الكبللة مع كجودىا؟ ق
السدس أف الغرض منو أف يرثوا معها مع أف ميراثهم إنما ىو في الكبللة فتكوف الكبللة حاصلة 
معها، كيكوف المراد بالوالد ىو )الذكر( فقط، كلوال اإلجماع على أف األب يسقط األخوة لكاف 

م األب من الثلثين إلى الثلث ػ في حجب األخوة األـ من الثلث إلى السدس إيماء إلى حجبه
 انتهى.

 قاؿ في )المنحة(: كأين اإلجماع ؟
كقد أخرج البيهقي في )السنن( عن معمر.. إلى آخره، كذكر حديث ابن عباس السالف ذكره، 
كرد بأنو يطلق عليها لفظ الوالد فحكمها حكمو، كفي )مفردات الراغب( ما يدؿ على أف األب 

 ، كيقاؿ لهما كالداف قاؿ: كلوالدمَّ ػ انتهى.يقاؿ لو كالد كاألـ كالدة
كأجيب بأنو تغليبان، لما في لفظ )المصباح( الوالد األب كالوالدة األـ كالوالداف األب كاألـ 

 تغليبان ػ انتهى.
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 فاستباف أف األـ غير شرط في صدؽ الكبللة.
ين كلفظ ما قالو في )ضوء الثانية: ذىب المحقق الجبلؿ إلى سقوط األخوة ألـ باألخ ألبو 

النهار(: كإذ قد ثبت أنو ال يرث من ينتسب بنسب كاحد مع كجود من ينتسب بنسبين، 
 لحديث علي مرفوعان ))أعياف بني األـ يتوارثوف (( كساؽ في ذكر الخبر السالف ذكره..
 يرث إلى أف قاؿ: كلهذا حكمنا بأف األخوة ألـ فقط ال يرثوف إال حيث ال أخ ألبوين كما ال

األخ ألب مع األخ ألبوين مع أف األخ ألب أطهر نسبان من األخ ألـ، ألف القرابة من جهة 
األب أكلى من القرابة من جهة األـ، كلهذا ال تكوف قرابة األـ إال ذكم أرحاـ فقط إال عصبات 

.إلى كقرابة األب، كىذا تقييد لفرض األخوة من األـ بالقياس الواضح، ألنو مطلق في الكبللة.
أف قاؿ: كىذا المطلق ال عمـو لو في األحواؿ، كإنما يجب حصولو في حاؿ من األحواؿ 

 كالمتحقق إنما ىي حالة انفراده عن المزاحم األقرب أك المساكم.
نعم.. فإذا لم يكن معهم إال أخوة ألب فقد استقاـ توريثهم بالقياس، ألف أكالد األب يدلوف بو 

ذ كل ما ىو لو بمن أدلى بو إلى الميت، كما في توريث ذكم األرحاـ كأكالد األـ يدلوف بها فيأخ
 كربما يقاؿ ىذا القوؿ خبلؼ اإلجماع.



 فالجواب من كجهين:
 أحدىما: أف عدـ القوؿ بو ليس قوالن بعدمو، كما أف عدـ العلم بالقائل ليس علمان بعدمو.
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ب في المسألة الحمارية لؤلخوة ألـ في كثانيهما: أف قوؿ الشافعي كغيره بمشاركة األخوة أل
فرضهم، كقوؿ اإلمامية بسقوطهم فيها أيضان، كاستحقاؽ األخوة ألب لما بقي قوالن ببطبلنو 

فيها، كذلك ظاىر في نفي اإلجماع على استحقاقو في كل مواد الكبللة، كىو نفس ما ندعيو 
 من تقييد استحقاقو بعدـ المزاحم ألقرب أك المساكم ػ انتهى.

كالجمهور على خبلؼ ذلك، كقد سبق الرد على ما نص عليو الجبلؿ في )باب العصبات( بما 
حاصلو: أف حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في أعياف بني األـ، كقاعدة أىل الفرائض 
أنو ال يرث من ينتسب بنسب كاحد مع كجود من ينتسب بنسبين إذا استوكا في الدرج ككانوا 

 نحن فيو من ذلك. عصبة كليس ما
)تنبيو(: يدؿ مفهـو الخبر على ثبوت ميراث األخ ألـ كلو خنثى، ككذا األخت ألـ مع عدـ 

الولد كالوالد، كميراث كل كاحد منها السدس، كيشهد لو منطوؽ قولو تعالى: }كىًإٍف كىافى رىجيله 
{ ]النساء: ـى في قراءة أبي بن  12ييورىثي كىبلىلىةن أىًك اٍمرىأىةه كىلىوي أىخه أىٍك أيٍخته [ أم من أـ لما تػىقىدَّ

 كعب كسعد بن أبي كقاص فلكل كاحد منهما السد س.
كمنطوؽ الحديث الرابع من ىذا اآلتي من طريق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في ابني عم 
أحدىما أخ ألـ، قاؿ: لؤلخ ألـ السدس، كشواىده اآلتية فإف كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء 

 لثلث، كما ىو منطوؽ اآلية، كسواء كانوا ذكوران أك إناثان، أك معان.في ا
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فثلث بينهم بالسوية، كبو قاؿ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كجمهور الصحابة، كأئمة أىل 
البيت، كالحديث، كجمهور علماء التفسير، كالهادكية، كرجح للمذىب، كبو قاؿ المحققوف: 

، كالشوكاني كابن حـز قاؿ: كىذا قولنا، كىو قوؿ أبي حنيفة، كمالك، المقبلي، كالجبلؿ
 كالشافعي، كأحمد، كأبي سليماف كغيرىم، كنسبو في )البحر( إلى اإلجماع.

كاحتجوا بمنطوؽ اآلية السالف ذكرىا، فإف قيل: من أين جاءت الكثرة كالواحد ألكثره لو 
 ن داللة اآلية.كالضمير في كانوا كىم للذكور كاإلناث خارجات م



فقد قاؿ في )األنوار اإللهية( قولو: ))فإف كانوا(( الواك في كانوا ىو ضمير األخوة من األـ 
المدلوؿ عليهم بقولو أخ أك أخت، كالمراد الذكور كاإلناث، كأتى بضمير الذكور في قولو: 

د المشار إليو في ))كانوا(( كقولو: ))فهم(( تغليبان للمذكر على المؤنث، كذلك إشارة إلى الواح
قولو: ))أكثر من ذلك((: أم من الواحد المقدر من قولو، كلو أخ ػ أم كاحد ػ يعني فإف كاف 
من يرث زائدان عن الواحد، ألنو ال يصح أف يقاؿ ىذا أكثر من كاحد إال بهذا المعنى ليتأتى 

 معنى كثير، ألف الواحد ال كثرة فيو ػ انتهى بزيادة.
 جموع( الرابع من ىذا اآلتي مع شواىده ػ إف شاء اهلل ػ.كمن حججهم: حديث )الم

: كال خبلؼ في ذلك بين السلف كالخلف، إال في كيفية قسمة الثلث بين األخوة  قاؿ ابن حـز
 ألـ إذا كانوا ذكوران كإناثان.

فذىب ابن عباس، كتبعو من المتأخرين المحقق المقبلي، كنسبو إلى عمر بن الخطاب، إلى أف 
ـ يقتسموف الثلث بينهم للذكر مثل حظ األنثيين، كذىب من عداىم إلى أنهم فيو األخوة أل

 بالسوية ال يفضل الذكر على األنثى.
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احتج األكلوف بمنطوؽ قولو تعالى: }فىًإٍف كىانيوا أىٍكثػىرى ًمٍن ذىًلكى فػىهيٍم شيرىكىاءي ًفي 
المنار( ألف الشركة المأيوسة بين الذكر [ أخرجو ابن أبي حاتم، قاؿ في )12الثػُّليًث{]النساء:

كاألنثى ىي بالتفرقة ال بالتسوية، كالقسمة صالحة من المساكاة كالمفاضلة فالمفاضلة الراجحة 
 إتباعان للطريقة المألوفة. انتهى.

كاحتجوا ػ أيضان ػ بقضاء عمر بن الخطاب بالتفرقة بين الذكر كاألنثى، قاؿ في )المنار(: قاؿ 
أرل عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علمو من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو  الزىرم: كال

 كسلم.
[ 12كاحتج المتأخركف بقولو تعالى في اآلية المذكورة: }..فػىهيٍم شيرىكىاءي ًفي الثػُّليًث { ]النساء:

 كالشركة تقتضي المساكاة فيستوم فيو الذكر كاألنثى كالخنثى لوجوه في ذلك:
إلى الميت بمحض األنوثة ػ أم أف ميراثهم بالرحم المحض كميراث األب كاألـ أكالن: إلدالئهم 

 مع اإلبن.
 ثانيان: أنو ال تعصيب فيمن أدلوا بو كىي األـ.

ثالثان: أف توريثهم من نوع توريث البنات أك بنات االبن أك األخوات ألبوين أك ألب المنفردات 
المقدر لهن على سواء، فكذلك األخوة عن المعصب، فكما إف جماعتهن يشتركن في الفرض 



كاألخوات ألـ، كنسبو اإلماـ المهدم إلى اإلجماع، قاؿ: لعدـ الدليل ػ أم على تفضيل الذكر 
 على األنثى فيمن أدلى باألـ كذكم األرحاـ ػ.

قاؿ في )المنار(: كإنما استند إلى اإلجماع ػ يعني اإلماـ المهدم ػ إلى أنو ال يعلم خبلفان، كقد 
 ى لو قولو كال أحفظ فيو خبلفان.مض
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كقولو: ))لعدـ الدليل(( ال يلـز من عدـ الدليل على التفرقة التسوية، بل الواجب التجويز أك 
الرجوع بهذا الفرد األعم األغلب، كىو التفرؽ بين الذكر كاألنثى في األكالد كاألخوة كسائر 

لهذا فهم الزىرم من قضاء عمر بالتفرقة بين العصبات الذين جعل للذكر مثل حظ األنثيين، ك 
 الذكر كاألنثى ػ انتهى.

: أما ما ريكمى عن ابن عباس: فبل نقوؿ بها، ألنها خبلؼ قولو تعالى: }فػىهيٍم شيرىكىاءي  قاؿ ابن حـز
[ فإف قالوا بالقياس على األخوة ألبوين أك ألب في أف للذكر مثل 12ًفي الثػُّليًث { ]النساء:

 حظ األنثين.
قلنا: لو صح من القياس لكانت ىذه المسألة أكلى بالصحة من كل ما حكموا فيو بالقياس، 

 كأين ىذا القياس من قياس ميراث البنتين على األختين من سائر المقاييس الفاسدة.
قلت: تفضيل الذكر على األنثى جاءت بو النصوص في العصبية فتقر حيث كردت، كىنا 

من ذكم سهاـ النسب كاألب كاألـ مع اإلبن سهامياف، كقد جعل األخوة ألـ ذكرىم كأنثاىم 
اهلل لكل منهما السدس، فكما أنو ال يفضل األب على األـ في التسهيم، كمثل ذلك الجد 

ـى  كالجدة مع االبن، فكذلك األخوة ألـ مع التسهيم ال يفضل ذكورىم على أنثاىم، كلما تػىقىدَّ
 أف توريثهم من نوع توريث البنات.

فظ )الشركة( تدؿ على التسوية ال على المفاضلة، كيؤيد ذلك قولو تعالى: }فىًلكيلّْ كىاًحدو كل
هيمىا السُّديسي { ]النساء: [ فرجوع الضمير إليهما أفاد استوائهما في حيازة السدس من 12ًمنػٍ

 غير مفاضلة الذكر على األنثى.
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[ فإف 12فػىهيٍم شيرىكىاءي ًفي الثػُّليًث { ]النساء:فكذلك عند اجتماع الذكر كاألنثى لداللة لفظ: }
[ ثم قاؿ: 12قيل: ما السبب في أنو قاؿ تعالى: }كىًإٍف كىافى رىجيله ييورىثي كىبلىلىةن أىًك اٍمرىأىةه{]النساء:



 [ فكنى عن الرجل كلم ييكىن عن المرأة؟12}كىلىوي أىخه{ ]النساء:
جاز إسناد التفسير إلى أيهما أريد، كجاز إسناده فالجواب: أنو إذا جاء حرفاف في معنى كاحد 

إليهما، كالترجيح بالتذكير للشرؼ معارض بالتأنيث للقرب، كلعل التوحيد كالتذكير إما ألف 
الرجاؿ في األحكاـ أصل كالنساء تبع لهم كإما بتأكيل أحد المذكورين، ثم أف المفسرين أجمعوا 

كاألخت ألـ كىم األخياؼ؛ لداللة ما نسب سابقان  على أف المراد من األخ كاألخت ىاىنا األخ
إلى أبي كسعد بن أبي كقاص، كبين من اآلية حالة انفراد كل منهما باختصاصو بالسدس كحالة 

 اجتماعهما فأكثر الثلث يقتضي التسوية بين الذكر كاألنثى لصريح لفظ التشريك.
ي مسألة العوؿ كالجد مع األخوة ىذا .. كاعلم أف مسألة الكبللة في ىذا الباب، كفيما سيأت

مما اضطربت فيها أنظار الصحابة فمن بعدىم، كقد ذكرىا علماء األصوؿ في مسألة كل 
مجتهد مصيب عند جماعة من علماء األصوؿ منهم من قاؿ بالتخطئة، كمنهم من قاؿ 

 بالتصويب، كبو قاؿ األشعرم، كالباقبلني، كابن شريح، كأبو يوسف، كمحمد.
فقاؿ ابن شريح، كأبو يوسف، كمحمد بن الحسن الشيباني مع األشبو، كىو ما لو  ثم اختلفوا

علم اهلل لم يحكم إال بو فمخطئ مصيب، مخالف لؤلشبو كاألشعرم كالباقبلني مع عدـ 
األشبو، كالجمهور بوحدة الحق كتخطئة البعض، كعليو المتأخركف من الحنفية، كالشافعية، 

 كالمالكية.
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بن السمعاني: أنو ظاىر مذىب الشافعي، كمن حكى عنو خبلفو فقد أخطأ، كبو قاؿ كقاؿ ا
اإلماـ القاسم بن محمد، ككلده الحسين بن القاسم، كعلى ىذا قاؿ بالتأثيم كىو األصم، كبشر 

 المريسي.
كذكر في )الغاية( ك)العضد( ك)المنهاج( حججهم، كالمراد بالخطأ نقصاف األجر، كلعلو 

لتخطئة في عدة أحاديث عنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم، من ذلك ما أخرجو المصرح بو با
الجماعة إال الترمذم، عن عمرك بن العاص مرفوعان، بلفظ: ))إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلو 

 أجراف ، كإف اجتهد كأخطأ فلو أجر(( .
 كأخرج الجماعة كلهم عن أبي ىريرة نحوه .

 العاص، كعقبة بن عامر . قاؿ الترمذم: كفي الباب عن عمرك بن
كركل نحوه اإلماـ أحمد بن حنبل في )مسنده( كفي ركاية للحاكم: ))إذا اجتهد فأخطأ فلو أجر 

 ، كإف أصاب فلو عشرة أجور(( ثم قاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد.



كأخرج البيهقي، عن مسركؽ قاؿ: كتب كاتب لعمر بن الخطاب: ىذا ما أرل اهلل أمير المؤمنين 
فانتهره عمر كقاؿ: ))بل اكتب ىذا ما رآه عمر، فإف كاف صوابان فمن اهلل، كإف كاف خطأ عمر، 

 فمن عمر(( .
كركل المؤيد باهلل في )شرح التجريد( عن ابن مسعود أنو قاؿ في امرأة مات زكجها كلم يفرض 

الشيطاف،  لها صداقان قاؿ: أقوؿ فيها برأيي، فإف يكن صوابان فمن اهلل، كإف يكن خطأن فمني كمن
 كاهلل كرسولو بريئاف .
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كألمير المؤمنين علي بن أبي طالب كبلـ في ذلك، كسيأتي بعضو في الجد، ال يحتمل التأكيل 
كشهرتو أغنت عن نقلو، كأمثاؿ ىذا شائع، كمن قاؿ بغير ما ذكرنا فالكتاب كالسنة كاإلجماع 

 [ اآلية.5ًفيمىا أىٍخطىٍأتيٍم ًبًو ...{]األحزاب: تدفعو، كقولو تعالى: }كىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه 
كحديث: ))إف اهلل كضع عن أمتي الخطأ، كالنسياف ، كما استكرىوا عليو(( كما علم بالتواتر من 
اختبلؼ الصحابة في المسائل اإلجتهادية شائع ذائع من غير نكير كال تأثيم من بعضهم لبعض 

ثم لذكر كلخافوا اإلجتهاد كتجنبوه كلم يكن منهم ذلك معين كال مبهم مع القطع بأنو لو كاف آ
 كأجر المخطئ على بذؿ الوسع ال على نفس الخطأ ػ كاهلل أعلم ػ.
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 ]العوؿ كالحجب[
حدثني زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو السبلـ: ))أنو كاف ال يشرؾ، ككاف يعيل 

حجبها باألختين، ككاف ال يحجبها بأخ كأخت، ككاف الفرائض، ككاف يحجب األـ باألخوين كال ي
 ال يحجبها باألخوات إال أف يكوف معهن أخ لهن((.

بيض لو في )التخريج( كلم أجده بهذا السياؽ فيما كقفت عليو من كتب السنة ككتب أئمة أىل 
 البيت، إال في )الجامع الكافي( ك)المنهاج الجلي( لكن ال على ىذا السياؽ، بل في مواضع

مفردات فصولو كلكل من مفردات فصوؿ الخبر شواىد قوية سنذكرىا عند الكبلـ على 
 مفردات الخبر.

كالحديث يدؿ على عدـ ثبوت تشريك األخوة ألبوين لؤلخوة ألـ في الثلث الصائر لهم فريضة 
في المسألة المسماة بالحمارية كما شابهها، كيدؿ أيضان على ثبوت العوؿ في فرائض ذكم 



، كيدؿ أيضان على بياف عدد ما يثبت بو حجب األـ من الثلث إلى السدس باألخوين، السهاـ
كعلى عدـ حجبها باألختين كال باألخ كاألخت، كال باألخوات إال مع المعصب لهن فقد 

 اشتمل الخبر على مسائل:
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األخوة ألـ في المسألة األكلى: قولو: ))أنو كاف ال يشرؾ((: أم ال يشرؾ األخوة ألبوين مع 
الثلث الذم صار لهم فريضة من أخيهم من األـ في المسألة المعركفة الشهيرة بالحمارية، 

كالحجازية، كالمنبرية، كىي امرأة تركت زكجها كأمها كأخوين ألـ كأخ أك أخوين فأكثر ألبوين، 
و كاف بدؿ كإنما كانت شهيرة الختبلؼ الصحابة ػ رضي اهلل عنهم ػ فمن بعدىم فيها، ككذلك ل

األـ جده كمع األخوين أك أحدىما أخت أك أخوات ألبوين فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
كمن سيأتي ال يشركوف األخوة ألبوين األخوة ألـ في الثلث الصائر لهم فريضة جعلوا للزكج 
النصف كلؤلـ أك الجدة السدس كلؤلخوين ألـ الثلث، ذكره في )المنهاج الجلي( ك)الجامع 

 لكافي( ك)التلخيص( كغيرىا من كتب الفرائض.ا
، إذ لواله لكاف لؤلخت ألبوين النصف، كتعوؿ المسألة  كيسمى ىذا األخ ألبوين األخ المشؤـك

إلى تسعة كمع األختين فأكثر تعوؿ المسألة إلى عشرة، فسقط األخ فأكثر ألبوين كمن معهم 
 لمسألة كال تعوؿ بعصبة.من األخوات ألبوين، ألنهن معهم عصبة، كقد استكملت ا

يشهد لقولو: ))أنو كاف ال يشرؾ(( ما أخرجو البيهقي في )سننو الكبرل( بلفظ: ))أخبرنا أبو 
عبد اهلل الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن ىاركف، 

في زكج، كأـ، كأخوين ألـ،  أنا شعبة، عن أبي قيس، عن ىزيل بن شرحبيل، قاؿ: أتينا عبد اهلل
 كأخ ألب كأـ، فقاؿ: قد تكاملت السهاـ، كلم يعط األخ ألب كأـ شيئان(( .
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كأخرج ػ أيضان ػ قاؿ: ))أخبرنا أبو عبد اهلل الحافظ، ثنا أبو العباس المحبوبي، ثنا سعيد بن 
ل، قاؿ: قاؿ عبد اهلل مسعود، ثنا النصر بن شميل، أنا شعبة، عن أبي قيس ]المقرئ[ عن الهزي

في امرأة تركت زكجها كأمها كأخوتها ألبيها كأمها كأخوتها ألمها، قاؿ: للزكج النصف، كلؤلـ 
 السدس، كلؤلخوة من األـ الثلث تكملة السهاـ، كلم يجعل ألخوتها ألبيها كأمها شيئان(( .

 ػ يعني ابن مسعود ػ كأخرج ػ أيضان ػ من طريق أبي إسحاؽ، عن األرقم بن شرحبيل، عن عبد اهلل



 أنو قاؿ في المشتركة: يا ابن أخي تكاملت السهاـ دكنك .
كأخرج ػ أيضان ػ : ))أخبرنا أبو عبد اهلل الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن 
أبي طالب، أنا يزيد بن ىاركف، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي، قاؿ، قاؿ علي كزيد: للزكج 

ؤلـ السدس، كلؤلخوة من األـ الثلث، كلم يشركا بين األخوة من األب كاألـ النصف، كل
 كمعهم، كقاال: ىم عصبة إف فضل شيء كاف لهم، كإف لم يفضل لم يكن لهم شيء(( .

كقاؿ البيهقي ػ أيضانػ : ))أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرك، أنا أبو عبد اهلل بن يعقوب، ثنا محمد 
أنا ىشيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، أف زيدان كاف ال  بن نصر، ثنا علي بن حجر،

 يشرؾ، كاف يجعل الثلث لؤلخوة لؤلـ دكف األخوة من األب كاألـ.
قاؿ ىشيم: كقد رددت عليو فقلت: إف زيدان كاف يشرؾ، قاؿ: فإف الشعبي حدثنا ىكذا عن 

ي كبينك ابن أبي ليلى(( زيد، أنو كاف يقوؿ مثل قوؿ علي، فرددت عليو أيضان، فقاؿ ىشيم: بين
. 

قاؿ البيهقي ػ أيضان ػ : الركاية الصحيحة في ىذا عن زيد بن ثابت ما مضى ػ أم في كتابو من 
 التشريك ػ كسيأتي ذكره قريبان.
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كىذه الركاية تفرد بها محمد بن سالم، كليس بالقوم، كالشعبي كإبراىيم النخعي أعلم بمذىب 
لم يركياه من ركاية أبي قيس األكدم كإف كانت موصولة، إال أف لركاية  عبد اهلل بن مسعود كإف

أبي قيس شاىدان، فيحتمل أنو كاف يقوؿ ذلك ػ يعني ابن مسعود ػ ثم رجع عنو إلى ما تقرر عند 
 الشعبي كالنخعي في مذىبو أنو كاف يشرؾ.

يشركهم، ككاف  كركل عبد الرزاؽ، كسعيد بن منصور، من طريق أبي مجلز، قاؿ: كاف علي ال
 عثماف يشركهم .

 كفي كبلـ ىشيم إشارة إلى أف ابن أبي ليلى تابع محمد بن سالم.
كقد جاء ذلك مبينان، قاؿ ابن أبي شيبة: ثنا ككيع عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن زيد، أنو  

 كاف ال يشرؾ، فظهر بهذا أف ابن أبي ليلى لم يتفرد بهذه الركاية.
حدثنا محمد، ثنا سفياف، ثنا سليماف التيمي، عن أبي مجلز، أف عثماف  كأخرج الدارمي، قاؿ:

 كاف يشرؾ كعلي كاف ال يشرؾ .
كفي )الجامع الكافي( ببلغان أف أمير المؤمنين عليان كاف ال يشرؾ، ككاف يقوؿ: للزكج النصف، 

 كلؤلـ السدس، كلؤلخوة ألـ الثلث، كال شيء لؤلخوة ألب كأـ.



اؽ، عن الحارث، عن علي، كركاه محمد بن منصور بإسناده عن كفي الباب عن أبي إسح
الحارث، عن علي، كذكره في )الجامع الكافي(، كعن عبد اهلل بن سلمة كعن عامر أف عليان 

 كأبا موسى كانا ال يشركاف.
كركاه أبو مجلز عن علي مرسبلن، كحكيم بن جابر عن علي موصوالن، كذكر في )المنهاج الجلي( 

 ا عنو عن أمير المؤمنين أنو كاف ال يشرؾ، كىو كذلك في )الجامع الكافي(.بلفظ: كركين
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فهذه األدلة قوالن كفعبلن عن أمير المؤمنين علي كغيره، كما أدل لفظها أك معناىا تشهد لحديث 
األصل، على أف األخوة ألبوين ال يشركوف األخوة ألـ في الثلث الصائر لهم فريضة من أخيهم 

فى ألـ أك من أختهم ألـ، في ىذه المسألة الشهيرة بالحمارية، ألنهم عصبة، كإنما المتو 
 يأخذكف ما أبقت السهاـ كلم يبق في ىذه المسألة شيء.

كبو قاؿ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كعبد اهلل بن مسعود في ركاية، كزيد بن ثابت في 
ية الصحيحة عن زيد التشريك، كالمشهور عن ركاية، كابن عباس في ركاية، قاؿ البيهقي: كالركا

ابن عباس عدـ التشريك، كىو قوؿ أبي حنيفة كأصحابو، كاإلماـ أحمد بن حنبل، كزفر، 
كالحسن بن زياد، كزيد بن علي، كمحمد بن منصور، كأبي بن كعب، كابن أبي ليلى، كأبو موسى 

ن آدـ، كنعيم بن حماد، كأبو األشعرم، كسفياف الثورم، كالشعبي، كإبراىيم النخعي، كيحيى ب
ثور، كالطبرم، كالهادكية، كرجح للمذىب، كىو قوؿ للشافعي، ككجو ضعيف ألصحاب 

 الشافعي.
كنسبو في )البحر( إلى علي، كأبي موسى، كالشعبي، كفي )الجامع الكافي( قاؿ: كىذا مما 

 نحوه.أجمع عليو عن علي كركل محمد بإسناده عن الحارث، كحكيم بن جابر، عن علي 
كذىب عثماف بن عفاف، كمالك، كأىل المدينة، كأىل البصرة، كأىل الشاـ، كفي )البحر( نسبو 
إلى عمر، كابن مسعود، كزيد، كعن ابن عباس إلى أف األخ ألبوين فأكثر يشاركوف األخوة ألـ 

 في الثلث.
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ن ابن عباس في قلت: كعن ابن مسعود في ركاية، ككذا عن زيد بن ثابت كىو الصحيح، كع
ركاية، كالمشهور عنو عدـ التشريك، كركم عن الشافعي كالمذىب المعتمد عند الشافعي، أف 



يجعلوا كلهم أخوة ألـ الشتراكهم في اإلدالء بها، كتلغى قرابة األب في حق األخوة ألبوين 
 كاحدان كاف أك أكثر، لئبل يسقط بالعصوبة.
د كزيد، كىذا إنما ىو بالنسبة إلى قسمة الثلث بينهم كفي )الجامع الكافي( نسبو إلى ابن مسعو 

فقط، ال من كل الوجوه فبل لئبل يرد إذا كاف معهم أخت ألبوين أك ألب فتسقط للتعصيب 
.  كيسمى األخ المشؤـك

[ إلى قولو تعالى: }فىًإٍف 12احتج األكلوف بقولو تعالى: }كىًإٍف كىافى رىجيله ييورىثي كىبلىلىةن ..{]النساء:
[ فنص قولو تعالى على الميراث 12نيوا أىٍكثػىرى ًمٍن ذىًلكى فػىهيٍم شيرىكىاءي ًفي الثػُّليًث{ ]النساء:كىا

األخوة ألـ في ىذه اآلية كىو الثلث، كنص تعالى على ميراث األخوة ألبوين أك ألب في آية 
يىكيٍن لىهىا كىلىده الكبللة المذكورة آخر سورة النساء في قولو تعالى: }كىىيوى يىرًثػيهىا ًإٍف لىٍم 

 [.176{]النساء:
ٍيًن{  ًر ًمٍثلي حىظّْ األينثػىيػى ةن رًجىاالن كىًنسىاءن فىًللذَّكى .. إلى أف قاؿ تعالى: }كىًإٍف كىانيوا ًإٍخوى

[ فلم يجعل لهم فرضان مسمى، كإنما جعل لهم الماؿ على كجو التعصيب كمع 176]النساء:
فلم يشرؾ من لم يسمّْ لهم فريضة من سمى لو فريضة  اإلناث للذكر مثل حظ األنثيين تعصيبان،

 في الكتاب.
كمن حججهم: حديث ابن عباس، قاؿ: قاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ألحقوا الفرائض 

 بأىلها فما أبقت الفرائض فؤلكلى رجل ذكر((، السالف ذكره في )باب العصبة(.
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كأمان كأخان ألـ كعشرة أخوة ألبوين، أف للزكج النصف،  كاحتجوا ػ أيضان ػ باإلجماع لو تركت زكجان 
كلؤلـ السدس، كلؤلخ ألـ السدس، كلؤلخوة ألبوين ما بقي كىو السدس، فكاف حظ األخ ألـ 

في ىذه المسألة أكفر من حظ األخوة ألبوين العشرة، كلم يدخل عليهم النقص إال بسبب 
 لى سواء.األب، كلواله لكانوا ىم كاألخ ألـ في الميراث ع

كأصل المسألة من ستة، كتنقسم من ستين، كلم يكن لواحد منهم أف يقوؿ قد أحرمتموني 
باألب مع اشتراكنا باألـ، كمن ذلك لو تركت زكجان كأختان ألبوين كأخان كأختان ألب، فللزكج 

النصف، كلؤلخت ألبوين النصف، كال شيء لؤلخ كاألخت ألب ألنهما عصبة، كمنعت األخت 
 دس الذم كاف لها مع األخت ألبوين.ألب الس

كتعوؿ بها المسألة إلى سبعة، ألجل التعصيب الحادث لها مع ىذا األخ المشؤـك كما تقدـ.. 
 إلى غير ذلك من مسائل كثيرة، كقع اإلجماع فيها على عدـ المشاركة.



من  كاحتج اآلخركف بما أخرجو البيهقي من طريق سعيد بن المسيب، أف عمر شرؾ بين األخوة
 األب كاألـ كبين األخوة من األـ في الثلث .

كأخرج من طريق يزيد بن ىاركف، أنا سفياف الثورم، عن منصور كاألعمش، عن إبراىيم، عن 
عمر كعبد اهلل كزيد، أنهم قالوا: للزكج النصف، كلؤلـ السدس، كأشركوا بين األخوة من األب 

 دىم األب إال قربان .كاألـ كاألخوة من األـ في الثلث، كقالوا: ما زا
 كأخرج البيهقي ػ أيضان ػ: أف عثماف كعمر كزيدان يشركوف، كعلي لم يشرؾ .
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كركل الحاكم عن عمر، كعلي، كابن مسعود، كزيد بن ثابت، في أـ كزكج كأخوة ألب كأـ 
ىم بنوا كأخوة ألـ: أف األخوة من األب كاألـ شركاء لئلخوة ألـ في ثلثهم، كذلك أنهم قالوا: 

 األـ كلهم، كلم يزدىم األب إال قربان فهم شركاء في الثلث .
كأخرج البيهقي ػ أيضان ػ من طريق ابن المبارؾ، عن معمر، عن سماؾ بن الفضل الخوالني، عن 
كىب بن منبو، عن الحكم بن مسعود الثقفي قاؿ:شهدت عمر بن الخطاب كفي )التلخيص( 

تركت زكجان كأمانُى كأخوتها ألمها كأخوتها ألبيها كأمها، قاؿ: أتى عمر بن الخطاب في امرأة 
فشرؾ عمر بين األخوة ألـ كاألخوة ألب كأـ، فقاؿ لو رجل: لم تشرؾ بينهم عاـ كذا؟ فقاؿ: 

 تلك على ما قضينا، كىذه على ما قضينا.
 قاؿ في )التلخيص(:

ى الدار قطني، فائدة: أصل التشريك، قاؿ: أتى عمر بن الخطاب، كذكر الحديث كنسبو إل
كأخرج الطحاكم، كالحاكم في )المستدرؾ(، كالبيهقي في )سننو( من حديث زيد بن ثابت، أف 
عمر كاف ال يشركهم حتى ابتلى بمسألة، فقاؿ األخ كاألخت من األب كاألـ: يا أمير المؤمنين 

 ىب ػ أم انتبو كاستيقظ ػ إف أبانا كاف حماران ألسنا من أـ كاحدة.
الحاكم، كفي إسناده ابن لهيعة ػ يعني الثقفي ػ ضعيف، كفي ركاية: كاف كالحديث صححو 

حجران ملقى في اليم، كفي )التلخيص( قولو: كتسمى الحمارية، ألف عمر كاف يسقطهم، فقالوا: 
ىب أف أبانا كاف حماران ألسنا من أـ كاحدة فشركهم، الحاكم في )المستدرؾ(، كالبيهقي في 

ثابت، كصححو الحاكم، كفيو: أبو أميو بن يعلى الثقفي، كىو )السنن( من حديث زيد بن 
 ضعيف، كركاه الشعبي، عن عمر كعلي كزيد بن ثابت لم يزدىم األب إال قربان ػ انتهى.
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كأخرجو البيهقي ػ أيضان ػ بالسند إلى سفياف بن عيينة، عن معمر.. إلى آخره بلفظو: كأخرجو ػ 
الرزاؽ، عن معمر، عن سماؾ بن الفضل، عن كىب بن منبو، عن  أيضان ػ بإسناد آخر إلى عبد

 مسعود بن الحكم..إلى آخره.
قاؿ: في إسناده مسعود بن الحكم، قاؿ يعقوب بن سفياف: ىذا خطأ إنما ىو الحكم بن 

مسعود، قاؿ: كمسعود بن الحكم زرقي، كالذم ركاه عنو كىب بن منبو إنما ىو الحكم بن 
حديث عبد الرزاؽ، قاؿ يعقوب بن سفياف: ىذا خطأ، إنما ىو  مسعود ثقفي، قاؿ: كلفظ

 الحكم بن مسعود، كصوبو النسائي، كأخرجو البخارم بمعناه، كالدار قطني بلفظ إسناده كمتنو.
قاؿ البيهقي: ))أخبرني أبو عبد اهلل الحافظ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي 

ا سليماف التيمي، عن أبي مجلز، أف عثماف بن عفاف شرؾ بين طالب، أنا يزيد بن ىاركف، أن
األخوة من األـ كاألخوة من األب كاألـ في الثلث، كأف عليان لم يشرؾ بينهم(( كركاه عبد 

 الرزاؽ، كسعيد بن منصور((.
كأخرج الدارمي في الفرائض قاؿ: أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفياف، عن منصور كاألعمش، 

 في زكج كأـ كأخوة ألب كأـ كأخوة ألـ.عن إبراىيم: 
قاؿ: كاف عمر، كعبد اهلل، كزيد، يشركوف، قاؿ عمر: لم يزدىم األب إال قربان كفيو: حدثنا 
محمد، ثنا سفياف، ثنا سليماف التيمي، عن أبي مجلز، أف عثماف كاف يشرؾ، كعلي كاف ال 

 يشرؾ.
من طريق سعيد بن فيركز، عن أبيو، أف كأخرجو عبد الرزاؽ، كسعيد بن منصور، كالبيهقي، كفيو 

 عمر قاؿ في المشتركة: لم يزدىم األب إال قربان.
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قاؿ البيهقي: كالصحيح أف زيدان شرؾ بينهم، كذكر في )تخريج الفرائض( حديث المشتركة، 
ركل أنو قولو: لما ركاه الحاكم أف زيدان قاؿ لعمر: ىب أف أباىم كاف حماران ما زادىم إال قربان، ك 

 قالو أحد الشقيقين لعمر، كركل أنو قالو لعلي.
كمن حججهم: ما ركاه الحاكم عن علي بوقوع التشريك، كركم عن ابن عباس مثل ذلك، 

[ إلى قولو: }فػىهيٍم شيرىكىاءي ًفي الثػُّليًث { 12كبقولو تعالى: }كىلىوي أىخه أىٍك أيٍخته ..{ ]النساء:
 عد بن أبي كقاص.[ لداللة قراءة أبي كس12]النساء:

كقد تقدـ كفي الباب عن ابن أبي ليلى، كالشعبي، كغيرىما، فهذه حجج القائلين بالتشريك، 
 كمثل ذلك لو كاف مع األخوة ألبوين أخت كلو خنثى ألبوين فأكثر.



ثم اختلفوا في كيفية قسمة الثلث بينهم فمالك، كأىل المدينة، كأىل البصرة كالشاـ، قالوا: 
ى عدد الرؤكس، كيستوم فيو الذكر كاألنثى من الفريقين الشتراكهم في اإلدالء يقسم بينهم عل

باألـ، كيرثونو بالفرض ال بالتعصيب، كمن عداىم قالوا: إنهم شركاء في الثلث للذكر مثل حظ 
 األنثيين.

كاحتج كل فريق بما تقدـ من الحجج المذكورة في التنبيو قبل ىذا الخبر، كقد استوفينا الكبلـ 
الك، كبينا الراجح منها من المرجوح، كمن حجج اآلخرين ما أخرجو عبد الرزاؽ من طريق ىن

الزىرم، أف عمر بن الخطاب قاؿ: إذا لم يبق إال الثلث بين األخوة من األب كاألـ كاألخوة 
 من األـ فهم شركاء للذكر مثل حظ األنثيين.

عمر بن الخطاب أكؿ من شرؾ، قلت: كالمختار الثاني لما عرفت من أدلة ىذه الفرقة أف 
 كقضى بذلك قوالن كعمبلن.
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كقد نص فيما أخرجو عبد الرزاؽ من طريق الزىرم، أنو قاؿ: فهم شركاء للذكر مثل حظ 
األنثيين، لكنو بمجرده ال يتم القوؿ على ثبوت أصل التشريك، إال أف يتم دعول ابن رشد في 

ن اإلجماع كقد عرفت من األدلة ألىل القوؿ األكؿ )نهايتو( اإلجماع على مقتضى ذلك، كأي
كالثاني من كقوع الخبلؼ بين الصحابة فمن بعدىم كما عرفت من الركاية من أىل القوؿ الثاني 

على عدـ التشريك، كلو تم لكانت التسوية أثبت لوال النص عن عمر بأف للذكر مثل حظ 
 األنثيين، لكنو ليس بحجة.
 خر بأنها قوؿ صحابي كقوؿ الصحابي بمجرده ليس بدليل.كقد أجاب كل فريق عن األ

كأجاب اآلخركف عن اآلية: بأف الجميع أخوة ألـ، كعن حديث: ))ألحقوا الفرائض ..(( بأف 
الباقي فيما كاف بالتعصيب كما ذكركه ىو بالتسهيم، كاإلجماع في غير ما فيو النزاع، كرده 

خوة ألبوين عصبة، كحديث علي عند الحاكم، األكلوف بما سبق منهم الجواب في اآلية، كاأل
كما ركم عن ابن عباس غير مشهور، كالمشهور عنهما عدـ التشريك، كمعتضدة بركاية 

 )المجموع( كبموافقة الجمهور.
كاألبوة معتبرة في )باب العصبة(، كلحديث األعياف، كما ركم عن علي من التشريك لم تعتضد 

 م من التسهيم إلى التعصيب، كقد استكملت المسألة.بركاية أخرل عنو، كاألبوة أخرجته
أجاب اآلخركف: بأنهم صاركا أخوة ألـ فيما ألجلو كرثوا بسبب إدالئهم جميعان باألـ، فوجب أف 

 ال يحرموا باألب.



كرد بعدـ المساكاة ألف األخوة ألـ ذك سهم فيأخذكف فرضهم بالتسهيم، كاألخوة ألبوين عصبة 
 بعد استكماؿ ذكم الفركض. لهم ما بقي في المسألة
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كقد سمى اهلل لؤلخوة ألـ الثلث، فيجب أف يوفى لهم ما سماه اهلل لهم ال يبخس بعضهم من 
 بعض.

)تنبيو(: قد عرفت مما تقدـ أف تعصيب الوارث كتسهيمو لم يكن إال النتسابو من جهة أصوؿ 
ذكور ثبت التعصيب، كمن جهة الميت كفركعو كمن أدلى بهما ىم ذكور كإناث، فمن جهة ال

اإلناث ثبت التسهيم، كال خبلؼ في ذلك كما أنو ال خبلؼ في األـ أنها ال تكوف إال سهامية، 
فكذلك من أدلى بها من أكالدىا بخبلؼ األب، فتارة يكوف عصبة إذا عدمت عصبة البنوة 

 .كمعها سهامي، فكذلك من أدلى بو من أصولو الذكور دكف فصولو كفصوؿ أصولو
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فالتعصيب إجماعان كىذا األخ ألبوين فأكثر كجدنا فيو سببي التعصيب كالتسهيم، فبل يبعد 
استحقاقو للتعصيب النتسابو ىو كالميت إلى األب كالتسهيم النتسابو ىو كالميت إلى األـ من 

اآلخر  جهة النظر كبالقياس على ابن العم أحدىما أخ ألـ أنو يرث من الجهتين، ككذا لو كاف
زكجا أف كل منهما يرث من الجهتين، كما سيأتي قريبان ككاألب مع البنت فأكثر أنو يرث 

السدس بالتسهيم كالباقي بالتعصيب، كأمثاؿ ذلك كثير، كال مانع من ذلك كما تقدـ من قراءة 
أبي كسعد بن أبي كقاص كلو أخ أك أخت من أـ كصف لهما صادؽ على األخ من األبوين 

ن أب غير مانع لو من المشاركة من أخذه للسدس، إذ ليس فيها قصر اإلرث ككونو أخ م
باالنتساب على األب فقط أك على األـ ال غير، فيصدؽ عليهما ذلك الوصف كما يصدؽ على 

من لم ينتسب إلى الميت إال من جهة األـ، غير إنٌا لم نجد لمن قاؿ بالمشاركة اعتبار كبل 
نسب إرثان كمنعان، ككاف من البلـز ذلك كما اعتبركا فيو جهة األـ الجهتين في كل جهات قرابة ال

إرثان يلـز باعتبارىا منعان كما فيمن تركت زكجان كأختان ألبوين كأخان كأختان ألب كىم ال يختلفوف أف 
للزكج النصف، كلؤلخت ألبوين النصف، كال شيء لؤلخ كاألخت من األب، ألنهما عصبة، كلم 

 األبوة فيهما منعان.يفضل شيء فاعتبركا 
كلم يعتبركا مشاركتهما للميت كلؤلخت من األبوين في قرابة األب، بل لم يعتبركا األخت ألب 



في مشاركتها للميت في التسهيم بقرابة األب لمصيرىا ىنا عصبة مع األخ ألب، كىذا ىو 
، إذ لواله لكاف لها السدس تكملة الثلثين، كعالت المسألة إلى س  بعة.األخ المشؤـك
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كاعتبركا األخت لؤلبوين لمجموع األبوين كلم يعتبركا جهة األـ على انفرادىا كجهة األب على 
انفرادىا، كىكذا لو ترؾ بنتان كزكجان كأخان ألـ كأخان ألبوين، لم يعتبركا مشاركة األخ ألبوين لؤلخ 

كإال لـز ما ذكرنا، كىم ال  لؤلـ في األخوة ألـ فيسقط مع األخ ألـ مع البنت فما ىو الفارؽ،
يقولوف بذلك لمنطوؽ نصوصهم باعتبار ما بين الوارث كالمورث من القرابة أنهم ال يفرقوف في 

 األخ لؤلبوين باعتبار جهة األـ دكف جهة األب.
بل لو نظرنا إلى حديث األعياف كجدناه ناطقان بأف أمير المؤمنين اعتبر الجهتين في األخ ألبوين 

كلم يفرؽ جهتيو باعتبار مشاركتو لكل من العبلت كاألخياؼ من جهتي نسبيو،  جهة كاحدة،
ككل ذلك من الموانع، ثم لو نظرنا إلى الحديث لسقط األخ ألـ باألخ ألبوين باألكلى كما نص 

 على ذلك المحقق الجبلؿ، لوال كركد الدليل بميراثو لقلنا بذلك.
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ألـ كاآلخر زكجان، ككذا األب مع البنت فأكثر، فكل جهة من  كأما بني العم إذا كاف أحدىما أخ
جهتي إرث األب مستقلة بنفسها في التوريث بها للسدس بالتسهيم كللباقي بالتعصيب، كىكذا 

بني العم فامتنع النظر كالقياس، كتخصيص ىذه المسألة بالتشريك دكف غيرىا تخصيص ببل 
سبب اإلدالء باألـ، كأف األب ما زادىم إال  مخصص، سلمنا ما ذكركا من تشريك الجميع في

قربان بالمشاركة، فذلك ىو فيما بين أكالده منها كأكالدىا من غيره ال فيما بين كلديو فاشتراكهما 
في التعصيب الحادث لهم من جهة األب على إسقاطهم ما زادىم إال بعدان عن المشاركة 

دكف اعتبار جهة اإلسقاط، كقد ثبت النص  ألخوتهم من األـ، كال مرجح العتبار جهة الوراثة
جليان عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعدـ المشاركة، ككبلمو عندنا حجة كالمصير إليو 

أكلى، كلما في قوؿ من قاؿ بالمشاركة من المخالفة لحديث ))ألحقوا الفرائض بأىلها من 
النصوص ال على اآلراء كاألقيسة ػ  اإللحاؽ بغير أىلها(( كلما ثبت من أف الفرائض متوقفة على

 كاهلل أعلم ػ.
نعم.. بقي النظر في السدس لؤلخ ألـ أك األخت ألـ مع األخ ألبوين على من قاؿ بالمشاركة 



فيمن ترؾ أختين ألب كجده كأخ ألـ أك أخت ألـ كأخ ألبوين ىل يشاركو في السدس فقط؟ أـ 
خ ألـ أف يكوف لهما الثلث، كتعوؿ المسألة يصير بمشاركتو للميت في االنتساب إلى األـ كاأل

 إلى سبعة فينظر، كإال فبل يبعد أنها لو حدثت لقالوا بعولها إلى سبعة ػ كاهلل أعلم.
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 ]المسألة المنبرية[
كذكر في )التلخيص( قولو: ))كتسمى الحمارية(( ألف عمر كاف يسقطهم فقالوا: ىب أف أبانا  

اكم أف زيدان قاؿ لعمر: ىب أف أباىم كاف حماران فسميت بذلك، كاف حماران، كلما ركاه الح
 كتسمى ))الحجازية(( لحدكثها في الحجاز.

ك ))المنبرية(( ألف عليان عليو السبلـ أفتى فيها كىو على المنبر، كتلقب بػ ))الحجرية(( ك 
(( كتسمى ))أـ ))اليمٌية(( لما في ركاية للبيهقي، بلفظ: ))ليت أبانا كاف حجران ملقى في اليم

 الفركج(( لكثرة الخبلؼ فيها.
 ك))المشتركة(( لقوؿ المخالف بالشركة ك ))الشريحية(( لحدكثها أياـ شريح.

فلو كاف بدؿ األخوين ألبوين أختين ألبوين فأكثر عالت إلى عشرة، كسيأتي ذكرىا في المسألة 
ا عند ازدحاـ الورثة إلى الثانية، كىي قولو: ))ككاف يعيل الفرائض(( أم يميلها عن مقاسمه

 مقاسم غيرىا، كيسميها بغير اسمها األكؿ كما في ))المنبرية((.
كىو يدؿ على ثبوت العوؿ في الفرائض بشهادة ما سيأتي لئلماـ ػ عليو السبلـ ػ في )الحديث 
الرابع( من ىذا بلفظ أنو كاف يعيل الفرائض كما سنذكر ىنالك من الشواىد، كما سيأتي ػ أيضان ػ 

لئلماـ ػ عليو السبلـ ػ في آخر)باب الجد( في مسألة أخ كزكج كأخت كجدة، كما سنذكره 
 ىنالك من الشواىد.

كذكر البيهقي في )سننو( في )باب العوؿ( بلفظ: كفي حكاية إبراىيم النخعي، عن علي كعبد 
مع الكافي( اهلل، أعاال فيها الفرائض، كبو قاؿ العباس، كزيد بن ثابت، كابن مسعود، كفي )الجا

 قاؿ محمد: ))ككاف علي كسائر الصحابة يعيلوف الفرائض((.
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كذكر في )المنهاج الجلي( من طريق زيد بن علي، أنو كاف يعيل الفرائض، كمنطوؽ ما ذكرنا في 
ىذه المسألة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يدؿ على ثبوت العوؿ في الفرائض فعبلن، 



 اب الجد( من ثبوت ذلك عنو قوالن.كما سيأتي في )ب
كالعوؿ: الميل؛ لقولو تعالى: }أىالَّ تػىعيوليوا{ أم ال تميلوا من قولهم عاؿ الميزاف عوالن إذا ماؿ، 

كالمراد بعوؿ الفرائض ما ذكرنا: أنها تميل عن مقاسمها عند ازدحاـ الفرائض ػ أم زيادتها على 
اسمو، األكؿ كما سمى أمير المؤمنين الثمن في أجزاء الماؿ، بحيث يصير لكل منها اسم غير 

الخطبة المنبرية اآلتي ذكرىا في الحديث الرابع من ىذا: ))صار ثمنها تسعان(( ألف مقسم الثمن 
 من ثمانية فأميل إلى تسعة، كىكذا سائر فرائض العوؿ كما ستعرؼ قريبان إف شاء اهلل تعالى.

فرائض عوالن ػ أم ارتفع حسابها كزادت سهامها، كىو لغة: الزيادة كاالرتفاع يقاؿ: عالت ال
 فنقصت بها األنصباء كارتفع حسابها ػ كذا في )المصباح(.

قاؿ: فالعوؿ نقيض الرد كيتعدل باأللف في األكثر، كبنفسو في لغة، فيقاؿ: أعاؿ زيد الفريضة 
 كعالها ػ انتهى.

ا على أصل حسابها الموجب كفي )النهاية( يقاؿ: عالت الفريضة ػ إذا ارتفعت كزادت سهامه
 عن عدد كارثيها ػ انتهى.

كفي اصطبلح الفرضيين: زيادة ما يبلغو مجموع السهاـ المأخوذة من األصل عند ازدحاـ 
الفركض عليهم كمن الزمو دخوؿ النقص على أىلها بحسب حصصهم، كإف شئت قلت: تزايد 

لنقص على جميع الورثة على أنصباء الورثة على أجزاء الماؿ بحسب زيادة السهاـ ليدخل ا
 كتيرة كاحدة، أك تناقص أجزاء الماؿ على أنصباء الورثة عكس حقيقة الرد، كسيأتي.

(1/397) 

 

كال يتأتى العوؿ إال مع عدـ الوارث من البنين مع تزاحم الفرائض ػ أم زيادتها على أجزاء الماؿ 
كسميت المسألة ))عائلة(( لتزايد ػ أما مع الوارث من البنين أكلم تتزاحم الفرائض فبل عوؿ، 

سهامها على أصلها، كىذا ىو الذم أشرنا إليو في ذكم السهاـ، من أنو يدخل النقص عليهم 
جميعان على كتيرة كاحدة كطريقة مستمرة، كىو قوؿ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ػ رضي اهلل 

، كعبد اهلل بن مسعود، كابن عنو ػ كفعلو، كبو قاؿ العباس، كعمر بن الخطاب، كزيد بن ثابت
عمر، كابن الزبير في ركاية، كزيد بن علي، كىو قوؿ الشافعي، كمالك، كأبي حنيفة، كاإلماـ 
أحمد بن حنبل، كعلماء الحرمين كأىل العراؽ، كسفياف الثورم، كأبو ثور، كإبراىيم النخعي، 

لبيت، كبو قاؿ كمحمد بن منصور، كركم عن الباقر محمد بن علي، كأكثر قدماء أىل ا
الهادم، كالمؤيد باهلل، كجمهور أئمة اآلؿ كىو قوؿ الزمخشرم، كالرازم، كطائفة من علماء 

 التفسير، كجمهور علماء الحديث، كالزيدية، كالهادكية، كرجح للمذىب.



كنسبو في )البحر( إلى أكثر الصحابة كالعلماء، كفي )الجامع الكافي( نسبو إلى علي كسائر 
)التلخيص( قاؿ: اتفق الصحابة على القوؿ بو في زمن عمر بن الخطاب ػ  الصحابة، كفي

 انتهى.
: كصح عن شريح  قلت: كبو قاؿ من المتأخرين المحققاف المقبلي كالشوكاني، قاؿ ابن حـز

كنفر من التابعين، قاؿ: كركم عن علي، كابن مسعود غير مسند، كذكر عن العباس كلم يصح 
 عنو.
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عن العباس كابن مسعود كما في )البيهقي( كغيره، كسيأتي، كصح عن علي  قلت: قد صح
مسندان كما في )المجموع( كغيره، كسنذكر كل ذلك قريبان ػ إف شاء اهلل ػ كالخبلؼ في ىذه 

المسألة لعبد اهلل بن العباس كابن الزبير في ركاية، كتبعو محمد بن علي بن أبي طالب ػ 
باقر محمد بن علي بن الحسين في ركاية، كأبو سليماف، كعطاء بن المعركؼ بابن الحنفية ػ كال

 أبي رباح، كاإلمامية، كىو قوؿ داكد كأتباعو.
كيركل عن الصادؽ جعفر بن محمد، كإسماعيل، كموسى بن جعفر، كعلي بن موسى الرضا، 

، قاؿ: كال يصح ىذا ػ أم العو  ؿ ػ في كالناصر األطركش، كأىل الظاىر، كمن المتأخرين ابن حـز
 بنية العالم كالمحقق الجبلؿ.

كقوؿ ابن الحاجب: انفرد ابن عباس بإنكار العوؿ، مراده من الصحابة، كإال فقد تابعو من 
 ذكرنا.

احتج األكلونعلى كقوع العوؿ كالقضاء بو من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قوالن كفعبلن؛ 
من ىذا، ك لفظو عن علي: ))أنو كاف لداللة منطوؽ حديث األصل كمنطوؽ )الحديث الرابع( 

يعيل الفرائض(( كسألو ابن الكول كىو يخطب على المنبر عن ابنتين كأبوين كامرأة فقاؿ: صار 
ثمنها تسعان، فقضى بذلك على رؤكس األشهاد، كسيأتي، كبمنطوؽ ما سيأتي في )باب الجد( 

ثة، كلؤلخت ثبلثة، كلؤلـ كلفظو: ))ككاف يقوؿ في أـ، كزكج، كأخت، كجد: للزكج النصف ثبل
 الثلث سهماف، كللجد السدس، فصارت من تسعة، ككذلك كاف يعيل الفرائض . انتهى.
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كبقوؿ عمر بن الخطاب بمحضر جماىير الصحابة كأشاركا عليو بذلك بعد أف استشارىم 
د في ىذا شيئان كسيأتي لفظ إسناده، كفيو بلفظ: كاهلل ما أدرم أيكم أقدـ كال أيكم أؤخر كما أج

خيران من أف اقسم الماؿ عليكم بالحصص كتابعو الصحابة قوالن كعمبلن مدة حياتو، كلم يظهر 
 أم خبلؼ من أحد من الصحابة فصار إجماعان ككفى بو حجة، كسيأتي ما يؤيده كيشهد لو.

 كاحتجوا أيضان ػ على أصل ثبوت العوؿ بثبلثة أدلة:
رة متفقة في الوجوب ضاقت التركة عن الوفاء بجميعها، األكؿ: أف الفرائض كلها حقوؽ مقد

فوجب أف تقصد التركة على المقادير، كىو معنى العوؿ، كإال كاف إسقاط أحد المقادير أك 
نقصو تحكمان كالدين الذم يزيد على التركة، كأف يموت رجل كعليو لزيد عشرة، كلبكر عشركف، 

ب تقصيد التركة على الديوف أسباعان، ألف أرباب كلخالد أربعوف، كالتركة بخمسين رياالن، فيج
الديوف ىم الورثة، كديونهم بمثابة الفرائض، فلصاحب العشرة سبع الخمسين الرياؿ، كلصاحب 

 العشرين سبعي الخمسين، كلصاحب األربعين أربعة أسباع الخمسين الرياؿ.
صد بين فرائض المسألة  كىكذا في كل تركة مستغرقة بالديوف لكل بقدر دينو، كذلك التركة تق

 كما سيأتي.
الثاني: بالقياس على الوصايا التي تزيد على الثلث، كأف يوصى زيد لعمرك بثبلثين رياالن، كلخالد 

بعشرين رياالن، كلبكر بخمسين رياالن، كالثلث خمسوف رياالن، فيقصد الثلث بين الموصى لهم، 
تركتهم، كنسبة الثلث ىنا من الوصايا ألنهم كرثتو، كالموصى لهم بمثابة فرائضهم، كالثلث 

 النصف فلكل كاحد منهم نصف الموصى لو.
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كىكذا كل ما كاف مخرجو من الثلث من سائر التبرعات كمخاريج الموت كفريضة الحج، كغير 
ذلك مهما زادت على الثلث كذلك التركة تقصد بين فرائض المسألة، كال خبلؼ في ىذين 

دخل النقص على جميع الورثة على كتيرة كاحدة كطريقة مستمرة كما األصلين، فيجب أف ي
 دخل النقص على أرباب الديوف كالموصى لهم.

كأشار في )البحر( إلى االحتجاج بهذين القياسين، كىما من القياس الجلي بعدـ الفارؽ، كىو 
كرة معنى ما قالو العباس بمحضر جماىير الصحابة لعمر بن الخطاب، حين جمعهم للمشا

فقاؿ: أرأيت لو مات رجل كترؾ ستة دراىم، كلرجل عليو ثبلثة، كآلخر أربعة أليس تجعل الماؿ 
 سبعة أجزاء؟

كالحاصل أنها لم ترد صورة اجتماع السهاـ بصورة العوؿ من أكؿ كىلة، إنما فرض لكل ذم 



ذمة، سهم سهمو مطلقان، فإذا اجتمعت بصورة العوؿ فهي كثبوت كل دين على انفراده في ال
فإذا اجتمعت كزادت على التركة كجب التقسيط، ذكره المحقق المقبلي في )المنار( ككذلك 

ثبوت الوصايا لكل من الموصى لهم على انفراده، فإذا اجتمعت كزادت على الثلث كجب 
 التقسيط.

الثالث: القياس على الرد على السهاـ، كأف يخلف الميت بنتان كبنت ابن، فأصل المسألة من 
ج فرض بنت االبن من ستة كعادت ردان إلى أربعة، فتقسيم التركة بين الورثة أرباعان على مخر 

 سهامين، لتقع الزيادة لكل كارث بقدر سهامو كما سيأتي في الرد.
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فكذلك العوؿ تقسم التركة على مجموع سهاـ فرائض المسألة ليدخل النقص على كل كارث 
الرازم في )أحكاـ القرآف( كالمؤيد باهلل في )الزيادات(: أف  بقدر سهامو في المسألة، كذكر

أصل العوؿ موجود في كتاب اهلل، كذلك ألف األب إذا مات عن كلد استحق االبن جميع الماؿ 
مع االنفراد أك عن بنت استحقت نصف الماؿ مع االنفراد، فإذا اجتمعا كاف للذكر مثل حظ 

و مع االجتماع عما يستحق كل كاحد مع االنفراد، األنثيين، فانحط من نصيب كل كاحد ثلث
ككذا لو مات عن أخ فلو كل الماؿ مع االنفراد أك عن أخت فلها نصف الماؿ مع االنفراد، 

فإذا اجتمعا كاف للذكر مثل حظ األنثيين إلى آخره، كىكذا سبيل العوؿ في الفرائض عند تدافع 
 السهاـ.

أعاؿ الفرائض، كاتفق الجميع أنها لم تحدث إال في كقد اختلف القائلوف بالعوؿ في أكؿ من 
زمن عمر بن الخطاب، فقيل زيد بن ثابت، كتابعو عمر بن الخطاب ثم الصحابة، لما أخرجو 

سعيد بن منصور، كالبيهقي، من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيو، عن خارجو بن زيد، 
 .عن أبيو زيد بن ثابت، أنو أكؿ من أعاؿ الفرائض

كأكثر ما بلغ العوؿ إليو مثل ثلثي الفريضة، كذكره في )الدر المنثور(، كأكثر ما أعالها الثلثاف، 
كفي إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد تقدـ الكبلـ عليو في عصبة البنوة، كسيأتي في المسألة 

اتفق  الثالثة أكضح مما ىنا، كقيل: عمر بن الخطاب لداللة ما ذكره في )التلخيص( بلفظ:
الصحابة على العوؿ في زمن عمر بن الخطاب حين ماتت امرأة في عهده عن زكج كأختين، 

 ككانت أكؿ فريضة عائلة في اإلسبلـ، فجمع الصحابة كقاؿ:
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فرض اهلل للزكج النصف، كلؤلختين الثلثين، فإف بدأت بالزكج لم يبق لؤلختين حقهما، كإف 
قو، فأشيركا علي، فأشار عليو العباس بالعوؿ، قاؿ: أرأيت لو بدأت باألختين لم يبق للزكج ح

مات رجل، كترؾ ستة دراىم، كعليو لرجل ثبلثة، كآلخر أربعة، أليس تعمل الماؿ سبعة أجزاء؟ 
 فأخذت الصحابة بقولو.

ثم أظهر ابن عباس الخبلؼ بعد ذلك كلم يأخذ بقولو إال القليل، ىكذا أكرده ػ أم الرافعي ػ 
في كتب الفقو، كالذم في كتب الحديث خبلؼ ذلك، فقد ركل البيهقي من  كىو مشهور

طريق محمد ابن إسحاؽ، حدثني الزىرم، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عقبو، قاؿ: دخلت أنا 
كزفر بن أكس بن الحدثاف على ابن عباس بعد ما ذىب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث إلى أف 

أعاؿ الفرائض؟ قاؿ عمر: قاؿ كلم ؟ قاؿ: لما تدافعت عليو  قاؿ: فقاؿ لو زفر: من أكؿ من
كركب بعضها بعضان، قاؿ لهم: كاهلل ما أدرم كيف اصنع بكم كاهلل ما أدرم أيكم أقدـ كال أيكم 

أؤخر . قاؿ: كما أجد في ىذا ]الماؿ[ شيئان خيران من أف أقسم عليكم بالحصص .. إلى أف 
 قاؿ: كأخرجو الحاكم مختصران انتهى.

كذكره في )تخريج الفرائض( مستوفى، كقيل أشار عليو علي كقيل ابن مسعود، كفي )الباب( 
عن أبي إسحاؽ عن الحارث، عن علي، كالحكم بن عتبة، عن الحارث، عن علي، كعن عطاء 

 بن أبي رباح، كغيره عن علي أنو أشار على عمر بن الخطاب.
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و السبكي بأف كبلن من العباس، كعلي، كزيد بن ثابت، قلت: كيمكن الجمع بين الجميع بما قال
كعبد اهلل بن مسعود، أشار على عمر بالعوؿ حين استشار كل كاحد منهم على انفراده، كاتفقوا 

جميعان على العوؿ، كيمكن كىو المشهور أف عمر جمعهم كاستشارىم، فأكؿ من أشار عليو 
 صاركا إلى اجتهاده.بالعوؿ العباس بن عبد المطلب، كصٌوبوا قولو، ك 

كاختلفوا ػ أيضان ػ في أكؿ مسألة عالت، كحدثت في زمن عمر بن الخطاب، فقيل: مسألة الزكج 
كاألختين كما في )التلخيص(، كتعوؿ إلى سبعة كستأتي، كمثلها زكج كأخت ألبوين كأخت 

 ألب، ككذا أـ كأخواف ألـ كأختاف ألبوين أك ألب.
ثمانية اآلتي ذكرىا، كذكره في )تخريج الفرائض( على ركاية كقيل: مسألة المباىلة كىي عوؿ 

الفرضيين، كىي زكج كأـ كأخت ألبوين أك ألب، كمثلها زكج كأختاف ألبوين أك ألب كأـ، ككذا 
 زكج كثبلث أخوات متفرقات، أك زكج كأخت ألبوين، أك ألب كأـ ػ انتهى.

يزاد الزكج عن النصف كال ينقص  كاحتج المانعوف من العوؿ بخبر رككه عن علي أنو قاؿ: ال



 عن الربع كال تزاد الزكجة عن الربع كال تنقص عن الثمن، كلم أجد إسناد ىذه الركاية.
كأخرج ابن حـز من طريق سعيد بن منصور، نا سفياف بن عيينة، نا محمد بن إسحاؽ، عن 

تركف الذم أحصى الزىرم، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس قاؿ: أ
رمل عالج عددان جعل في الماؿ نصفان كنصفان كثلثان كربعان؟ إنما ىو نصفاف، كثبلثة أثبلث، ك 

 أربعة أرباع .
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كذكر السيوطي في )جمع الجوامع( عن ابن عباس أنو قاؿ: أتركف الذم أحصى رمل عالج 
نصف فأين موضع الثلث، ثم قاؿ: عددان لم يجعل في ماؿ نصفان كنصفان كثلثان إذا ذىب نصف ك 

 لو قدـ ػ يعني عمر ػ من قدـ اهلل ك أخر من أخر اهلل ما عالت فريضة في اإلسبلـ .
كذكر في )التلخيص( عن ابن عباس أنو قاؿ: أتركف الذم أحصى رمل عالج عددان أيجعل في 

اؿ: لو قدـ ماؿ نصفان كنصفان كثلثان إذا ذىب النصف كالنصف فأين موضع الثلث.. إلى أف ق
عمر من قدـ اهلل كأخر من أخر اهلل ما عالت فريضة، فقيل: القائل لو زفر بن أكس ػ ]من قدـ 

اهلل كمن أخر[؟ قاؿ: كل فريضة لم تزؿ من فريضة إلى فريضة، كفي ركاية لم يهبطها اهلل إال إلى 
يكن لها إال  فريضة، فهي التي قدـ اهلل كالزكجين كاألـ، ككل فريضة إذا زالت عن فرضها لم

الباقي فهي التي أخر اهلل، كالبنات، كبنات االبن، كاألخوات ألبوين أك ألب، فقاؿ لو زفر: ما 
 منعك أف تشير على عمر بذلك، فقاؿ: ىبتو كاهلل، كأخرجو الحاكم مختصران ػ انتهى.

ج كبما قالو ابن الصبلح الذم ركيناه في البيهقي: من شاء باىلتو أف الذم أحصى رمل عال
 عددان لم يجعل في الماؿ نصفان كنصفان كثلثان.

كفيو من طريق سعيد بن منصور: ثنا سفياف ػ ىو ابن عيينة ػ عن عمرك بن دينار، قاؿ: قاؿ ابن 
عباس: الفرائض ال تعوؿ قاؿ: كذكره الفورائي كاإلماـ كالغزالي في )البسيط( بلفظ: نصفان 

ة في زمن عمر، ككذا ىو في )الحاكم( لكن ذكر كثلثين، كقاؿ ابن الرفعة: كذلك كانت الواقع
 القاضي أبو الطيب اللفظين، فيحتمل تعدد الواقعة.
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ذكره في )التلخيص( قاؿ الزىرم: لوال أنو تقدـ ابن عباس إماـ عدؿ فأمضى أمران فمضى ككاف 
 امرأن كرعان ما اختلف على ابن عباس اثناف من أىل العلم .



ر من طريق عطاء قاؿ: قلت البن عباس: إف الناس ال يأخذكف بقولي كال كأخرج سعيد بن منصو 
بقولك، كلو مت أنا كأنت ما اقتسموا ميراثنا على ما نقوؿ، قاؿ: فليجتمعوا فلنضع أيدينا على 

 الركن، ثم نبتهل فنجعل لعنة اهلل على الكاذبين ما يحكم اهلل بما قالوا ػ انتهى .
ن طريق ككيع، نا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قاؿ: كأخرج ابن حـز في )المحلى( م

))الفرائض ال تعوؿ(( كمن طريق إسماعيل بن إسحاؽ القاضي، نا علي بن عبد اهلل ػ ىو ابن 
المديني ػ نا يعقوب بن إبراىيم بن سعد بن إبراىيم بن عبد الرحمن بن عوؼ، نا أبي، عن 

عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عقبة بن مسعود،  محمد بن إسحاؽ، حدثني ابن شهاب الزىرم، عن
قاؿ: خرجت أنا كزفر بن أكس إلى ابن عباس فتحدثنا عنده، حتى عرض ذكر فرائض المواريث، 

 فقاؿ ابن عباس: سبحاف اهلل العظيم أتركف الذم أحصى رمل عالج عددان.. إلى آخر ما تقدـ.
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 فالزكج لو النصف، فإذا دخل عليو ما يزيلو رجع ذكره في )التلخيص( كزاد: فأما الذم قدـ اهلل
إلى الربع ال يزايلو عنو شيء، كالزكجة لها الربع فإذا زالت عنو صارت إلى الثمن ال يزايلها عنو 
شيء، كاألـ لها الثلث فإذا زالت عنو بشيء من الفرائض كدخل عليها صارت إلى السدس ال 

اهلل كالتي أخر فريضة األخوات كالبنات لهن النصف يزايلها عنو شيء، فهذه الفرائض التي قدـ 
فما فوؽ ذلك كالثلثاف، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إال ما يبقى، فإذا اجتمع ما 
قدـ اهلل عز كجل كما أخر بدئ بمن قدـ كأعطي حقو كامبلن، فإف بقي شيء كاف لمن أخر، كإف 

منعك يا ابن عباس أف تشير عليو بهذا الرأم، قاؿ ابن لم يبق شيئان فبل شيء فقاؿ لو زفر: فما 
 عباس: ىبتو ػ انتهى.

: قد انتظم بالحجة في ذلك بما ال يقدر أحد على االعتراض عليو، كأكؿ ذلك  قاؿ ابن حـز
إخباره بأف عمر أكؿ من عاؿ الفرائض باعترافو أنو لم يعرؼ مراد اهلل في ذلك فصح أنو رأم لم 

 في في رد ىذا القوؿ.يتقدمو سنة، كىذا يك
كأما ابن عباس فإنو كصف أف قولو في ذلك ىو نص القرآف فهو الحق، كبين أف الكبلـ في 
 العوؿ ال يقع إال في فريضة فيها أبواف كزكج كزكجة كأخوات كبنات فقط أك بعضهم ػ انتهى.

 يزاد أجاب في ))المنهاج الجلي(( عن حجج المانعين: أف قيل: أف أمير المؤمنين قاؿ: ال
 الزكج على النصف.
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قلت: ليس الذم يعيل الفرائض يسمى ناقصان للزكج أك للزكجة، كإنما لم يكن استيفاء مواريثهم 
إال كما كصفنا، ككيف يصح ىذا عن أمير المؤمنين كىو القائل على المنبر، كالمتكلم على 

ة؟ فقاؿ عليو السبلـ: صار ثمنها رؤكس األشهاد، حين سألو ابن الكول عن أبوين كابنتين كامرأ
 تسعان .

 إف قيل: إنو ػ عليو السبلـ ػ قاؿ: ذلك تبكيتان للذم أعاؿ.
قلت: كبل كحاشا أف يفعل أمير المؤمنين ىذا، كيكوف على اجتماع من الخلق، ثم يريد بو 
 .خبلؼ ظاىره ىذا ما ال يفعلو دكف أمير المؤمنين كيف بو، فبطل ما قالو المخالف ػ انتهى

كذكر في )البحر( على قوؿ ابن عباس: لو قدـ عمر من قدـ اهلل، قلنا: إف أراد التقدـ في 
اللفظ فقد قدـ فيو االبنة كالبنات، كقد أدخل عليهن النقص خصوصان، فليلزمو أف يوفيهن 

 لتقديمهن، كإف أراد في الحكم فبل نسلم تقديم أحد فيو.
ذ ال يحجب األـ عنده أقل من ثبلثة، فبل بد من كقد ألـز العوؿ في أـ كزكج كأخوين ألـ، إ

 إدخاؿ النقص ىنا على أصلو ػ انتهى.
أم الناقضة لمذىب ابن عباس ػ كذكرىا مؤلف شرح  -بالضاد المعجمة -كتسمى بالناقضة 

)مفتاح الفائض كالوافي( كفي )تخريج الفرائض( قاؿ: للزكج النصف باإلجماع ثبلثة، كلولدم 
كلؤلـ الثلث اثناف أيضان على أصل ابن عباس كىو ال يحجب األـ باألخوين، األـ الثلث اثناف، 

كأصلو الثاني: أنو ال يقوؿ بالعوؿ، فألزموه نقض أحد أصليو، كىو أف يحجب األـ باألخوين 
لئبل تعوؿ أك يقوؿ بالعوؿ، أك نقص األخوين من األـ من الثلث، كىو خبلؼ منطوؽ اآلية، 

 فلذلك سميت الناقضة.
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قلت: كمثل ذلك زكج كأـ كأختاف ألب كأختاف ألـ، نص ابن حـز أنها مما كانت الدعول فيها 
 بالتناقض.

كأجاب في )البحر(: في أف البنات كبنات االبن.. إلى قولو: ))لم يكن لهن إال الباقي ال نسلم 
 إال حيث معهن أخوتهن فيصرف عصبات((.

قوا بأف ىنا معنى يوجب تقديم البعض على البعض كفي )المنار(: أف ابن عباس كمن معو فر 
كيفرؽ بو، فالمقدـ من إذا زكحم كأزيل عن فرضو أزيل إلى فرض كالزكجين، كالمؤخر من يزاؿ 

إلى التعصيب، ىذه دعول ال دليل على صحتها، إذ ال مبلزمة بين أم من اإلنتقالين كبين 
 التقديم كالتأخير، كلذا قٌل الموافق لو.



عوف: بأف العوؿ يؤدم إلى ما ال يعقل، كىو أف يكوف في الماؿ نصفاف كثلث كربع، أجاب المان
 ىذا الماؿ ذىب بو النصفاف فأين الثلث كالربع؟!

كقد تقدـ في صريح قوؿ ابن عباس: إذا ذىب النصف كالنصف، فأين موضع الثلث، كرده في 
دين بالتركة بجعل الشارع كال )المنار( قاؿ: فجوابو في الصورة التي صورىا أبوه، فإف تعلق ال

 مانع من ذلك ػ انتهى.
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كإال فذلك تشتير من الرأيين للعوؿ، كالتشتير: انقبلب في جفن العين األسفل، ذكره في 
)المصباح( إٍذ قد فهم من القائلين بو أنهم لم يريدكا نصفين كثلثا كربعان، كإنما أرادكا أف يفهموا  

ى قدر ما يستحقو، ال أف ىناؾ نصفاف كثلثان كربعان، يوضحو أنهم كم لكل ذم سهم ليعطوه عل
لما رأكا قسم اهلل لذكم الفركض مستمرة لم يمكنهم أف يبطلوا من فرض اهلل لو سهمان من 

سهمو، فنقصوا من كل ذم سهم على قدره، ليوفركا ما أمرىم اهلل بو، كقد قاؿ سبحانو كتعالى: 
[ كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إذا أمرتم بأمر 16ٍعتيٍم { ]التغابن:}فىاتػَّقيوا اللَّوى مىا اٍستىطى 

 فأتوا منو ما استطعتم ((.
كلم يستطع قاسم الميراث أف يمتثل ما أمر اهلل سبحانو إال بأف يفعل ذلك كييدخل النقص على 

 قدر سهاـ الورثة، كصار الحاؿ في ذلك كالحالة التي صورىا العباس بن عبد المطلب.
كفي )المحلى( قاؿ أبو محمد: كال يشك ذك مسكة عقل في أف اهلل لم يرد قط إعطاء فرائض 

 لم يسعها الماؿ.
 ككجدنا ثبلث حجج قاطعة موجبة صحة قوؿ ابن عباس:

أحدىا: التي ذكر من تقديم من لم يحطو اهلل تعالى قط عن فرض مسمى على من حطو عن 
 ا بقي.الفرض المسمى، إال أف ال يكوف لو إال م

كالثانية: أنو بضركرة العقل عرفنا أف تقديم من أكجب اهلل ميراثو على كل حاؿ، كمن لم يمنعو 
من الميراث مانع أصبلن ال يحل منعو مما جعل اهلل تعالى لو، ككل من قد يرث كقد ال يرث 

ت قد فبالضركرة أف ال يرث إال بعد من يرث، ككجدنا الزكجين كاألبوين يرثوف أبدان، كاألخوا
 يرثن كقد ال يرثن، كالبنات ال يرثن إال بعد ميراث من يرث معهن.
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كالثالثة: أف ننظر فيمن ذكرنا، فإف كجدنا الماؿ يتسع لفرائضهن أيقنا أف اهلل سبحانو كتعالى 
 أرادىم في تلك الفريضة نفسها بما سمي لهم منها في القرآف.

نا فيهم كاحدان كاحدان، فمن كجدنا ممن ذكرنا قد اتفق كإف كجدنا الماؿ ال يتسع لفرائضهم نظر 
جميع أىل اإلسبلـ اتفاقان مقطوعان بو معلومان بالضركرة على أنو ليس لو في تلك الفريضة ما ذكره 

اهلل في القرآف، أيقنا قطعان أف اهلل تعالى لم يرد قط فيما نص عليو في القرآف فلم نعطو إال ما 
فق لو على شيء لم نعطو شيئان، ألنو قد صح أف ال ميراث لو في اتفق لو عليو، فإف لم يت

 النصوص في القرآف.
 كمن كجدنا ممن ذكرنا قد اختلف المسلموف فيو:

 فقالت طائفة: لو ما سمى اهلل لو في القرآف.
كقالت طائفة: ليس لو إال بعض المسمى في القرآف، كجب أف يقضي لو بالمنصوص في 

لى قوؿ من خالف، بخبلؼ النص إذ لم يأت في تصحيح دعواه بنص القرآف، كأف ال يلتفت إ
آخر، كىذا غاية البياف، كال سبيل إلى شذكذ شيء عن ىذه القضية، ألف األبوين كالزكجين في 

 مسائل العوؿ كلها يقوؿ المبطلوف للعوؿ أف الواجب لهم ما سماه اهلل تعالى لهم في القرآف.
ال بعضو، فوجب األخذ بنص القرآف ال بقوؿ من خالفو، كأما كقاؿ القائلوف بالعوؿ: ليس لهم إ

األخوات كالبنات فقد أجمع القائلوف بالعوؿ كالمبطلوف للعوؿ كليس في أىل اإلسبلـ لهاتين 
الطائفتين ثالث لهما، كال يمكن أف يوجد لهما ثالث، إذ ليس في الممكن إال إثبات أك نفي 

لهن ما جاء في نص القرآف، لكن إما بعض ذلك كإما على أنو ال يجب في جميع مسائل العوؿ 
 ال شيء فكاف إجماعهم حقان ببل شك.

(1/411) 

 

ككاف ما اختلفوا فيو ال تقـو بو حجة، إذ لم يأت بو نص موجب أف ال حق لهن بالنص أف ال 
يعطوا إال ما صح اإلجماع لهن بو، فإف لم يجمع لهن على شيء كقد خرجن باإلجماع 

ن النص، فبل يجوز أف ال يعطين شيئان بغير نص كال إجماع، كىذا بياف ال إشكاؿ ػ كبالضركرة ع
 كباهلل التوفيق ػ انتهى بلفظو.

كأجاب عن حجج األكلين بما لفظو: قاؿ أبو محمد: فنظرنا فيما احتج بو من ذىب إلى العوؿ، 
خركف منهم أف قالوا: فوجدنا ما ذكره عمر من أنو لم يعرؼ من قدـ اهلل كال من أخر، كزاد المتأ

ليس بعضهم أكلى بالحطيطة من بعض، فالواجب أف يكونوا كالغرماء كالموصى لهم يضيق الماؿ 
عن حقوقهم، فالواجب أف يعموا بالحطيطة كادعوا على من أبطل العوؿ تناقضان في مسألة 



 كاحدة فقط.
حجة لهم في شيء كقاؿ بعضهم في مسألة أخرل فقط ما لهم حجة أصبلن غير ما ذكرنا، كال 

 منو.
أما قوؿ عمر: ما أدرم أيهم قدـ اهلل عز كجل كال أيهم أخر فصدؽ، كمثلو لم يدع ما لم يتبين 
لو إال أننا على يقين كثلج من أف اهلل تعالى لم يكلفنا ما لم يتبين لنا، فإف كاف خفي على عمر 

 علمو. فلم يخف على ابن عباس، كليس مغيب الحكم عمن غاب عنو حجة على من
كقد غاب عن عمر علم جواز كثرة الصداؽ، كموت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كما 
الكبللة كأشياء كثيرة، فما كدح ذلك في علم من علمها، كأما تشبيههم بالغرماء كالموصى لهم 
فباطل كتشبيو فاسد، ألف الماؿ لو اتسع على ما ىو ألكسع الغرماء كالموصى لهم، كلو كجد 

عد التحاص ماؿ الغريم، يقسم على الغرماء كالموصى لهم أبدان حتى يسعهم، كليس كذلك أمر ب
 العوؿ.
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فإف كل ما خلق اهلل تعالى في الدنيا كالجنة كالنار كالعرش ال يتسع لؤلكثر من نصفين أك ثبلثة 
فنا اهلل عز كجل أثبلث أك أربعة أرباع أك ستة أسداس أك ثمانية أثماف، فمن الباطل أف يكل

المحاؿ، كما ليس في الوسع، كمن الباطل أف يكلفنا من المخرج من ذلك كالمخلص منو ما لم 
 يبين عنا كيف نعمل بو.

كأما قولهم: ليس بعضهم أكلى بالحطيطة من بعض، فكبلـ صحيح أف زيد فيو ما ينقص منو، 
اىنا أيضان كال لكم أف كىو أف ال يوجب حط بعضهم دكف بعض نص أك ضركرة، كيقاؿ لهم: ى

تحطوا أحدان من الورثة مما جعل اهلل تعالى باحتياطك كظنك، لكن بنص أك ضركرة.. إلى أف 
قاؿ: كأما مسألة الزكج كاألـ كاألختين ألـ فإنها ال تلـز أبا سليماف كمن كافقو ممن يحط األـ 

 إلى السدس باالثنين من األخوة.
ي أف ال تحط إلى السدس إال بثبلثة من األخوة فصاعدان كأما نحن كمن أخذ بقوؿ ابن عباس: ف

 فجوابنا فيها كباهلل التوفيق:
إف الزكج كاألـ يرثاف بكل كجو كفي كل حاؿ، كأما األختاف ألـ فقد يرثاف كقد ال يرثاف، فبل 

يجوز منع من نحن على يقين من أف اهلل أكجب لو الميراث في كل حاؿ كأبدان، كال يجوز توريث 
يرث كقد ال يرث إال بعد توريث من نحن على يقين من كجوب توريثو.. إلى أف قاؿ:  من قد

فللزكج النصف بالقرآف، كلؤلـ الثلث بالقرآف، فلم يبق إال السدس فليس لؤلخوة ألـ غيره إذا 



 لم يبق لهم سواه ػ انتهى.
عما ألـز من قلت: كأشار إلى ذلك صاحب ))الفصوؿ(( قاؿ: كيظهر أف ينفك ػ أم ابن عباس ػ 

 القوؿ بالعوؿ في زكج كأـ كأخوين ألـ، بأف يجعل للزكج النصف كلؤلـ الثلث، كما بقي لولديها.
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كرد بأنو خبلؼ منطوؽ اآلية، ابن حـز ػ أيضان ػ على مسألة الزكج كاألـ كاألختين من األب 
يرثاف بفرض مسمى مرة، كاألختين من األـ بأنو ال تناقض فيها أصبلن، ألف األختين لؤلب قد 

كقد ال يرثاف إال ما بقي إف بقي شيء فبل يعطياف ما لم يأت بو نص كال اتفاؽ، كليس لؤلـ ىاىنا 
إال السدس، ألف للميت أخوة، فوجب للزكج النصف بالنص، كلؤلـ السدس بالنص، فكذلك 

 الثلثاف، كلؤلختين لؤلـ الثلث بالنص.
م في ىذه الفريضة ببل خبلؼ من أحد كمختلف في كأيضان فهؤالء كلهم مجمع على توريثه

حطهم، فوجب توريثهم بالنص كاإلجماع، كبطل حطهم بالدعول المخالف للنص، كصح 
باإلجماع المتيقن أف اهلل تعالى لم يعط األختين لؤلب في ىذه الفريضة الثلثين كال نص لهما 

ا بالنص كال باإلجماع، فبل يجوز بغيره، كلم يجمع لهما على شيء أعطيانو، فإذان ال ميراث لهم
 توريثهما أصبلن ػ انتهى.

كىريدَّ بأف الكثير مما قالو ابن حـز بمثابة دعاكم ليس عليها أدلة من كتاب كال سنة، كقد عرفت  
 كبلـ )البحر( آنفان في الجواب عن ابن حـز في مسألة البنات ك األخوات بما أغنى عن إعادتو.

: إف ابن عباس قد انتظم بالحجة، قد أجاب على ذلك المحقق المقبلي في  كقوؿ ابن حـز
)المنار(: بأف ىذه دعول ال دليل على صحتها، إذ ال مبلزمة بين اإلنتقالين كانتقاؿ الزكجين 

كاألـ إلى فريضة إنما ذلك مع الحاجب، كالبنات كاألخوات ليس لهن أم حاجب، كال يزالين 
ال مع المعصب، كتلك فريضة مستقلة خارجة عن البنات كاألخوات عن فرضهن إلى الباقي إ
 النزاع، كال تعوؿ المسألة بالعصبة إجماعان.
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 ك ما ذكره ػ أم ابن حـز ػ من )البياف الشافي( لشاؼو لو كاف عليو دليل من الكتاب كالسنة.
إنما كقد أجاب ابن حـز في شبيو ىذه المسألة: إف الفرائض ليست بضركرة العقل كال بالنظر 

ىي كما جاءت النصوص كاإلجماع في إدخاؿ النقص على البنات كاألخوات لم يكن من قوؿ 



األكلين تخصيص البنات كاألخوات بذلك فقط، بل كالزكجين كاألـ كذلك، كالتشبيو بالدين 
كالموصى لهم ليس بباطل كال تشبيو فاسد، ألف الشارع قد علق الدين بالتركة، كبما في الصورة 

ىا أبوه كصوبو الصحابة كمالوا إلى اجتهاده، كباستحقاؽ التبرعات في الثلث، كال نزاع التي صور 
 مع اتساع التركة كالثلث.

كقد أخرجت األـ عن الثلث كالسدس في مسألة زكج أك زكجة كأبوين كال يقدح خفاء المسألة 
عنو من على عمر، فقد جمع أكابر الصحابة كاستشارىم كلم يقطع أمران دكنهم، ككم ركم 

 معضبلت حدثت فمنها ما استشار أكابر الصحابة، كمنها ما ناشد الصحابة كما في الجد.
كمنها ما سأؿ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو، كالظاىر عدـ انفكاؾ ابن عباس 
 كمن تابعو من النقض ألحد أصليو، ألف الثلث لؤلخوين لؤلـ ثابت بنص القرآف، كمجمع عليو.

(1/415) 

 

كقد صرح بذلك ابن حـز في المسألة الثانية، كردىما إلى السدس الباقي محل نظر، كاهلل تعالى 
[ كقاؿ في السدس: 12يقوؿ: }فىًإٍف كىانيوا أىٍكثػىرى ًمٍن ذىًلكى فػىهيٍم شيرىكىاءي ًفي الثػُّليًث { ]النساء: 

هيمىا السُّدي  [ كأيضان فإنهما لن يزاال من 12سي { ]النساء: }كىلىوي أىخه أىٍك أيٍخته فىًلكيلّْ كىاًحدو ًمنػٍ
فريضة إلى فريضة كما ىو شرطو فيمن قدـ اهلل، كال إلى الباقي كما ىو شرطو فيمن أخر اهلل، 

 فالمسألة محل نظر.
كفي المسالة الثانية لم يظهر حجب األـ إلى السدس باألربع األخوات، كمذىب ابن عباس: أنو 

ست، كسيأتي في المسألة اآلتية، كليس في المسألة أخوة كما  ال يحجبها من األخوات إال
صٌرح بذلك ابن حـز كأين اإلجماع على حط األختين ألب كاألكلوف جعلوىن من الورثة، 

كسيأتي في عوؿ عشرة كتوريث األختين ألـ على شرطو مشكل ألنهن لم يكن ممن قدـ اهلل 
ليس للواحد من كلد األـ إال فريضة  على شرطو لعدـ انتقالهن من فريضة إلى فريضة، بل

السدس، كليس لمن فوقو غير الثلث أم فريضة ػ انتهى بزيادة قولنا: كسيأتي في المسألة اآلتية 
 التي بعدىا.

كذكر المحقق الجبلؿ في )ضوء النهار( حجة القائلين بالعوؿ بأنو استحاؿ أف يكوف لشيء 
جب تقسيط الماؿ على المقادير، كىو نصف كنصف كثلث كما في زكج كأخت كأـ مثبلن، فو 

 معنى العوؿ، كإال كاف إسقاط أحد المقادير أك نقصو تحكما.
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إلى أف قاؿ: كأجيب بمنع التحكم، مستدالن بأف فرض غير األبوين كالزكجين مطلق كالمطلق 
كال شيء غير عاـ لؤلحواؿ المسماة باألكضاع كاألزماف، ألف العاـ مقيد كما علم في األصوؿ، 

من المطلق بمقيد على أنو لو كاف عامان لوجب تخصيصو بفرض األبوين كالزكجين، ألف األقل ػ 
أم السدس ػ مقيد بوجود الولد كاألكثر بعدـ الولد فهو خاص في األحواؿ، كالخاص مقدـ 

 على العاـ كما علم.
مزاحمة فركض  كإذا ثبت أف ال عمـو للمطلق فهو صادؽ في ضمن مقيد ما كىو ما خبل حالة

 األبوين كالزكجين المعارضة للمطلق، كإال لـز مخالفة أصلين متفق عليهما:
أحدىما: أف االجتهاد إنما يصح في مقابلة الظواىر بتأكيلها كتخصيصها كتقييدىا بالقياس 

كنحوه، كأما النصوص الصريحة التي ال تحتمل تخصيصان كال تقييدان كال تأكيبلن فبل يصح فيها 
 اد.االجته

كثانيهما: أف المقيد ىو المقدـ على المطلق، كقد عكس األمرين من قاؿ بالعوؿ فأخرج 
السدس كالربع كالثمن كنحوىا، التي ىي نصوص صريحة ال تحتمل غير معنى كاحد من 

معانيها، كقدـ المطلق على المقيد، مع أف داللة المقيد على مدلولو أقول من داللة المطلق 
 على ذلك المقيد.
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كلهذا يجب تخصيص العاـ بالخاص إف اختلف حكمهما، كيحمل المطلق على المقيد إف اتفق 
حكمهما، ك القائل بالعوؿ قد زاغ عن الثبوت عن جباؿ ىذه القواعد الراسية، كحينئذ يجب أف 

ال يستوفي األبواف كالزكجاف فرضهما في محلهما، كما بقي كاف ألقرب نوع تعصيبان ال فرضان، إذ 
مانع من أف يكوف بعض الورثة ذا فرض على تقدير كعصبة على آخر كما في األب كالجد، 

كأنهما ذكا فرض مع األكالد كعصبة مع غيرىما، فيجب أف تكوف البنات كذلك ذكات فرض 
عند انفرادىن عن األبوين كالزكجين، كعصبات معهما كما يكن عصبات مع أخوتهن كاألخوات 

ٍيًن أيضان مع البنات، كك ذلك األبواف يقتسماف ما بقي بعد أخذ الزكجين: }لًلذَّكىًر ًمٍثلي حىظّْ األينثػىيػى
 [ على األصح تعصيبان ال فرضان.11{]النساء:

إال أف ما بقي بعد فركض الزكجين كاألبوين إف زاد على قدر فرض اإلناث كجب أف يوقفن منو 
 يزيد حالهن مع المزاحم عليو مع على قدر فرضهن كما بقي فلذم فرض أك عصبة غيرىن، لئبل

 عدمو. انتهى بلفظو.
كأجاب في )المنحة( بما حاصلو: أف المطلق: ىو اللفظ الداؿ على فرض البنت فأكثر لم يقيد 



بوجود أحد كال بعدمو، بخبلؼ فرض األبوين كالزكجين فإنو مقيده إستحقاؽ الكثير منو بعدـ 
كأراد بأف العاـ مقيد أف ألفاظ العمـو من قسم كجود الولد كاستحقاؽ القليل منو بوجوده، 

المقيد ال من قسم المطلق، كبنى قياسان مغلطيان؛ ألف العاـ مقيد صغرل القياس، ككبراه قولو: 
))كال شيء من المقيد بمطلق ينتج ال شيء من العاـ بمطلق(( كجعل المقيد في عرؼ 

 األصوليين يطلق على معنيين:
 عين كىو االستغراؽ.األكؿ: الداؿ على مدلوؿ م
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كالثاني: إطبلقو على ما اخرج من شائع جنسو، كرقبة مؤمنو، فالرقبة المؤمنة كإف كانت شائعة 
في جنسها من حيث ىي رقبة فهي مقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقبة، فأراد بالمقيد بالصغرل 

ى الثاني، كذلك ألف ىذا الذم القسم األكؿ من المقيد، كأراد بالمقيد في الكبرل المقيد بالمعن
 سماه مطلقان ىو المقيد بالمعنى األكؿ، فإنو من ألفاظ العمـو ػ انتهى مختصران.

قلت: كما ذكره الجبلؿ في )ضوء النهار( في )باب الفرائض( بلفظ: كلكن الظاىر أف الفرض 
ض بأىلها ..(( ىو التعيين أعم من التقدير أك غيره قاؿ: كما يشهد لو حديث: ))ألحقوا الفرائ

ما يوىم مناقضتو لما ذكره ىنا، إذ جعل المراد بالفرائض في الحديث ما في كتاب اهلل كما ىو 
صريح حديث ابن عباس المذكور في ركاية كإف لم يكن نصيبان مقدران بل كميراث ذكور األكالد، 

 كحينئذ يكوف الحديث في قوة ألحقوا فرائض الكتاب بأىلها.
ألبوين كالزكجين كالبنات كاألخوات ألبوين أك ألب كاألخوة ألـ من كعلى ذلك ففرائض ا

فرائض الكتاب كلها مستوية في األمر بإلحاؽ الفرائض بأىلها، كال مزية ألحدىم على اآلخر، 
كإال فأين الدليل على مصير البنات كاألخوت عصبة مع األبوين كالزكجين، فسقط القياس مع 

و من أدلة القائلين بالعوؿ، كخصوصان ما ثبت باالستقراء من نص حديث ابن عباس المذكور، كى
قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالعوؿ على المنبر على رؤكس األشهاد من غير ركٌية 

 صار ثمنها تسعان، ككبلمو عندنا حجة، لما ثبت بالنص أف الحق معو كىو مع الحق.
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، على أنك إذا نظرت إلى انفراد ابن عباس بعدـ العوؿ فكيف كمعو كل الصحابة غير ابن عباس
من بين الصحابة، كنظرت إلى ثبوت القوؿ بالعوؿ كالقضاء بو من عمر بن الخطاب على رؤكس 



األشهاد بعد طلبو للصحابة للمشاكرة، كفيهم أمير المؤمنين علي كزيد بن ثابت كابن مسعود، 
 كالعباس كغيرىم من عظماء الصحابة.

ظرت إلى من بعدىم كجدت أبا حنيفة ممن قاؿ بو، كمالك، كالشافعي، كأحمد بن ثم إذا ن
حنبل، كزيد بن علي، كمحمد بن منصور، كالهادم، كجمهور أىل البيت، كجماىير العلماء، 
كجدت مراد اهلل بأف فرائض أىل الكتاب مستحقة ألربابها مع عدـ المزاحمة كمع المزاحمة 

ى كتيرة مستقيمة كطريقة مستمرة، كلحديث ))لن تجتمع أمتي يدخل النقص عليهم جميعان عل
على ضبللة (( كلما في ثبوت ذلك عند الصحابة بأف شبهوا التركة بالدين كالورثة بالغرماء، 

كالتركة ال تفي بمقدار ديونهم، كىذا من القياس الجلي، ككذا تشبيههم للتركة بالثلث كالموصى 
 كسيأتي في )باب الوصايا( الكبلـ على عوؿ الوصايا. لهم بالورثة، كغير ذلك مما تقدـ،

كالحق أف ىذه ىي القواعد الراسية، قالو جماعة من علماء العصر ال ما قالو الجبلؿ، ألف 
تخصيص ما قالو في فرائض األبوين كالزكجين من سائر فرائض القرآف ببل مخصص، إذ يقاؿ 

ؿ لعدـ المخصص كلم يجد كالخركج من ذلك في سائر الفرائض، كما زاغ عنها من قاؿ بالعو 
عهدة العمل بالفرائض المنصوصة في القرآف إال بالعوؿ، كما نصوا في مثل ذلك بالقياس 

 الجلي.
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كما قالو ابن حـز في التشبيو بالغرماء كالموصى لهم أنو باطل، كتشبيو فاسد، ألف الماؿ لو 
خارج عن محل النزاع، ألف محط النزاع مع اتسع على ما ىو ألكسع الغرماء ك الموصى لهم 

عدـ اإليفاء، كلما ثبت باالستقراء أف القياس أحد أدلة األحكاـ الشرعية أغناؾ دليبلن على ثبوت 
 العوؿ قوالن كعمبلن، كليس فيو إحراـ أحدو من الورثة، كلـز من لم يقل بالعوؿ مخالفة أصلين:

 هلل لو.أحدىما: إحراـ الوارث، أك تنقيصو مما فرض ا
كالثاني: ترؾ التعبد بالقياس، كترؾ العمل بمقتضاه، كالخبلؼ فيو لجعفر الصادؽ كبشر بن 

المعتمر، كجعفر بن مبشر، كجعفر بن حرب، كاإلمامية، كالنظاـ، كالظاىرية، كبعض الخوارج، 
 كليس لهم حجة تقاـك حديث معاذ كغيره كىو يحجهم، كلو بلغهم لقالوا بو، كإال فقد قاؿ أبو

علي كأبو عبد اهلل البصرم كالشافعي، نص عليو في رسالتو القديمة، كمحمد بن الحسن 
 كالجمهور، كحكاه ابن الحاجب للشافعي، أف تعارض أقواؿ الصحابة كتعارض الحجج.

كقد عرفت كبلـ علماء األصوؿ أف مع ذلك يجب الرجوع إلى الترجيح كالكثرة من الوجوه 
 محلو، كاهلل أعلم. المقتضية للترجيح كما قرر في
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)تنبيو(: اعلم أف مسألة العوؿ مما شملها علم اهلل تعالى، كلم ينص عليها الشارع في الكتاب 
كالسنة نصان شافيان، إال فيما ذكره الرازم، كفيو معنى العوؿ، كلم تحدث مسألة العوؿ إال في 

يث معاذ حين أرسلو رسوؿ اهلل أياـ عمر بن الخطاب، كالعباد مكلفوف فيها باالجتهاد، لحد
صلى اهلل عليو كآلو كسلم إلى اليمن كفيو: ))بم تحكم((؟ قاؿ: ))بكتاب اهلل(( قاؿ: ))فإف لم 

تجد((؟ قاؿ: ))بسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم(( قاؿ: ))فإف لم تجد((؟ قاؿ: 
 ))أجتهد رأيي(( .

ػ في مسألة العوؿ حين دىمتهم كالتول أمر  كقد عرفت ما تقدـ من الصحابة ػ رضي اهلل عنهم
القضاء فيها على عمر بن الخطاب طلبهم كشاكرىم، كشبهوا التركة بالديوف كأرباب الديوف 

 بالورثة، كشبهوا الثلث بالتركة كالموصى لهم بالورثة.. إلى آخر ما تقدـ.
معو كىو مع الحق ككل ذلك ىو مراد اهلل من المجتهد فيما كلف بو، خصوصان كفيهم من الحق 

 بالنص الجلي.
إذا عرفت ىذا فقد حصر العلماء أصوؿ مسائل العوؿ في ثبلثة أصوؿ، كىي أصل ستة 

كضعفها كضعف ضعفها يتحصل منها ثماف مسائل كلها أصوؿ متفرعة فيما لو سدس من 
األصوؿ السبعة المستخرجة من مسائل فرائض ذكم السهاـ الست المذكورة في القرآف الكريم 

لمتفق عليها ػ أم األصوؿ السبعة ػ كما في بعض كتب الشافعية كالهادكية عند الجمهور من ا
متقدمي الفقهاء كالفرضيين، كىي مخرج النصف كمخرجو من اثنين، كالثلث كالثلثاف من ثبلثة، 

 كالربع من أربعة، كالسدس من ستة، كالثمن من ثمانية.
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كاحدة، كينضم إليها أصلي اثني عشر كأربعة كعشرين، فهذه خمسة أصوؿ تتحصل في فريضة 
كال يكوناف إال من اجتماع فريضتين متباينتين أك مختلفتين أك من فركض متباينة أك مختلفة كما 
يأتي، كىذه السبعة األصوؿ ىي المتفق عليها تنقسم باعتبار أعداد فصولها إلى ثبلثة، ألنها إما 

 صلها، أك تامة ألصلها.ناقصة على أصلها، أك زائدة على أ
فاألكؿ: مسائل الرد، كىي تتأتى من أصل أربعة كثمانية، كالوجو في ذلك أف أعداد فصولها ال 

 تكوف إال ناقصة، كمسائل الرد ال تتأتى إال من العدد الناقص.
كالثاني: مسائل العوؿ، كىي تتأتى من فركع أصل اثني عشر، كأربع كعشرين، كالوجو في ذلك 



 فصولو ال تكوف إال زائدة، كمسائل العوؿ ال تتأتى إال من العدد الزائد.أف أعداد 
كالثالث منو: ما يتأتى منو العادلة، كىو مسائل االستكماؿ، كىو أصل اثنين كثبلثة، كتتأتى 
منهما مسائل الرد؛ لما سيأتي، كمنو ما يتأتى منو الثبلثة، كىو أصل ستة لما ستعرؼ، كبياف 

ل المسألة الجزء المفركض، كاجمع المأخوذ المتعدد، فإف ساكل ذلك أنو يؤخذ من أص
 المجموع كزكج كأـ كأخ ألـ فأصلها من ستة، للزكج النصف، كلؤلـ الثلث، كلؤلخ ألـ السدس.

فمجموع السهاـ ستة فهي عادلة، كإف نقصت السهاـ على المسألة فهي ناقصة، كإف زادت 
ؿ السبعة أف كل مسألة أصلها من اثنين أك ثبلثة السهاـ على أصلها فهي عائلة، كضابط األصو 

ال تكوف عائلة، بل إما ناقصة كإما عادلة، ككل مسألة أصلها من أربعة أك ثمانية ال تكوف إال 
ناقصة ليست عائلة كال عادلة، ككل مسألة أصلها من ستة يتصور فيها أف تكوف ناقصة كعادلة 

 كعائلة.
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 عشر كأربعة كعشرين ال تكوف عادلة، بل إما ناقصة، كإما عائلة. ككل مسألة أصلها من اثني
فأصوؿ مسائل العوؿ الثبلث المذكورة، إنما تأتي منها مسائل العوؿ، لكونها من العدد التاـ من 

 أعداد فصولها، أك الزائد:
 فاألكؿ: لفظ ستة إذ لها نصف، كثلث، كسدس، كمجموعها ستة.

ف كثلث كربع كسدس كنصف سدس، كمجموعها ستة عشر، كالثاني: االثني عشر إذ لها نص
فزادت أعداد فصولو على أصلو، ككذا األربعة كالعشركف، كذلك لو نصف، كثلث، كربع، كثمن، 

كسدس، كنصف السدس، كربع السدس، كمجموع أعداد فصولو ستة كثبلثوف، فزادت أعداد 
 فصولو على أصلو.

صوؿ مسائل الفرائض باألعداد، كسموا كل مسألة كالوجو في ذلك أف علماء الفرائض شٌبهوا أ
 ينقص مجموع فركضها على أصلها ناقصة، أك تساكم أصلها عادلة، أك تزيد على أصلها عائلة.

كقد حصر علماء الفرائض مسائل العوؿ في الثماف اآلتي ذكرىا تفصيبلن، منها ما تنقسم من 
صحيح، كما سيأتي في )المنبرية( إذا  أصلها فبل تحتاج إلى تصحيح، كمنها ما تحتاج إلى الت

كانت البنات ثبلثان أك خمسان أك أكثر، كمن انكسر عليو سهمو ضربتو أك كفقو في أصل المسألة 
بعد عولها، كما سيأتي أف الرد كالعوؿ أصبلف يضرب الحاؿ فيهما، كحينئذ فبل تنحصر مسائل 

 العوؿ في عدد كمسائل العصبة.
موع من مسائل العوؿ ذكر )المنبرية( كىي عوؿ سبع كعشرين من كلما سيأتي في أحاديث المج



فرع أصل أربع كعشرين اآلتي ذكرىا في )الحديث الرابع( من ىذا، ككذا )األكدرية( اآلتي 
ذكرىا ىي كشبيهتها من عوؿ تسعة في )باب الجد( كىما من فركع أصل ستة، كسنذكر ما قبلها 

 ان للفائدة.من فركع األصل المذكور كما بعدىا تتميم
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كتقدـ أف أصوؿ ما تتفرع منو مسائل العوؿ اآلتي ذكرىا ثبلثة، كىي أصل ستة كضعفها اثني 
 عشر، كضعف ضعفها أربعة كعشركف:

فاألكؿ: أصل ستة ىو كل مسألة ذكر السدس أك الثلث مع النصف فأصلها من ستة، كجدة، 
كبنت كبنت ابن، كابن ابن ابن للجدة، أك كزكج، كأخ ألبوين، أك ألب، أك أـ، كزكج، كعم، ك 

 بنت االبن السدس، كللزكج أك البنت النصف، كالباقي للعصبة.
كأصل مسألة كل منها من ستة من مخرج من لو السدس منقسمة من أصلها، كلؤلـ الثلث، 

كللزكج النصف، كللعم الباقي، كأصلها من ستة من ضرب مخرج الثلث في مخرج النصف، 
صلها، فإف لم توجد العصبة رد الباقي على سهاـ المسألة، كما سيأتي في )باب منقسمة من أ

الرد( أك ذكر السدس كما بقي، كأـ كابن، ككأبوين كابن، أك ابن ابن، أك ذكر مع السدس نصف 
أك ثلث أك ثلثاف، كأـ كبنت كعم، ككأـ ككلديها كأخ ألبوين، أك ألب، ككأـ كبنتين كعم، 

ما ذكرنا، كلهذا األصل أحكاـ ك قيود استخرجها العلماء من أمثلتو، فأصلها من ستة في كل 
منها أف أصلو يستكملو ذكك السهاـ كأبوين كبنتين، أك ذكك السهاـ كعصبة كما تقدـ، ككبنت 

 فأكثر كأخ.
كمنها: أف الميت في أصلو كعولو إلى سبعة قد يكوف ذكران كقد يكوف أنثى، كقد يكوف من أحد 

كج، ألف الميت ال يتصور أف يكوف زكجان فتأمل، كفي عولو إلى ثمانية كتسعة األصناؼ غير الز 
 كعشرة ال يكوف إال أنثى.

كمنها: أف األب ال يرث شيئان من عوؿ ىذا األصل، ككذلك البنات كبنات االبن، كأما الجد 
فيرث في جميع عولو، إال في أصل عوؿ عشرة، ألنها ال تعوؿ إلى عشرة إال بمن يسقطهم 

 جد.ال
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كمنها: أنو يعوؿ عند مثبتي العوؿ أربع مرات إلى سبعة كثمانية كتسعة كعشرة على توالي 
 األعداد، أما إلى سبعة ففي ثبلث صور:

األكلى: كل مسألة فيها نصفاف كسدس كزكج كأخت ألبوين كأخت ألب أك زكج كأخت ألب 
 كأـ كأخ ألـ أك أخت ألـ.

ج كأختين ألبوين أك ألب، كقد تقدـ ما قيل أف ىذا المثاؿ أدؿ الثانية: أك نصف كثلثاف كزك 
 فريضة عالت في اإلسبلـ.

الثالثة: أك سدس كثلث كثلثاف، كأـ كأخوين ألـ كأختين ألبوين فأصلها من ستة، كتعوؿ إلى 
سبعة منقسمة من أصلها بعد العوؿ بمثل سدس األصل صارا المزيد سبعان، فتنقسم باألسباع، 

كاحد منهم بالعوؿ سبع ما يأتي لو قبل العوؿ، أك مثل سدس ما في يده بعد العوؿ، فانتقص كل 
فإذا زادت األختاف ألبوين في الصورة الثانية أك الثالثة بأف كثر عددىن أك كاف األخوين ألـ 

ثبلثة فأكثر، احتجت إلى التصحيح اآلتي في بعض المسائل، كىو مبسوط في مطوالت ىذا 
 ح المسائل(.الفن في )باب تصحي

ككل األخوات كبللة فتسقط األخت ألب في الصورة األكلى عند نفاة العوؿ، ألنهم إنما قاسوا 
األخت ألب مع األخت ألبوين على بنت االبن مع البنت، كلم يفرض لبنت االبن السدس مع 

 البنت تكملة الثلثين، إال في حديث ابن مسعود السالف ذكره كال بزكج في تلك المسألة.
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كقضى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم بذلك فعبلن، كالفعل ال عمـو لو كما علم، فيوقف 
إستحقاؽ بنت االبن كاألخت ألب لتكملة الثلثين على مورد النص الذم ال عمـو فيو كال 

إطبلؽ، حتى يكوف ظاىران، بل الفعل ال ظاىر لو فبل عوؿ حينئذ، كتصير األخت ألبوين في 
الثاني مع الزكج بمثابة العصبة لها الباقي بعد فريضة الزكج ككلد األـ، كفي الصورة الثانية المثاؿ 

تصير األختين ألبوين مع الزكج بمثابة العصوبة لهن الباقي، كفي الصورة الثالثة كذلك، ألف 
 األخوين ألـ ال يدخل عليهما النقص، ألنهما ال يصيراف عصبة.

لنقص على األخوة ألـ، كيكوف لهما السدس كما في العقد، كقد ركم عن ابن عباس إدخاؿ ا
 كلم تصح الركاية عنو، ذكره في )النور الفائض(.

كحجة كل فريق كالرد يؤخذ مما تقدـ، كإما إلى ثمانية كما في مسألة المباىلة كما أشبهها ففي 
 ثبلث صور ػ أيضان ػ :

ين أك ألب، كقد قيل: إف ىذا األكلى: كل مسألة فيها نصفاف كثلث كزكج كأـ كأخت ألبو 



 المثاؿ أكؿ مسألة عائلة في اإلسبلـ، كحدثت في زمن عمر بن الخطاب.
 كالثانية: أك نصف كثلثاف كسدس، كزكج كأـ كأختين ألبوين أك ألب.

كالثالثة: أك نصفاف كسدساف كزكج كثبلث أخوات متفرقات، فأصلها من ستة عند الجميع، 
ثمانية بمثل ثلثها منقسمة من أصلها بعد العوؿ باألثماف،  كعالت عند من أثبت العوؿ إلى

للزكج ثبلث أثماف في كل الثبلث الصور، كلؤلـ األكلى الربع، كفي الثانية الثمن، كلؤلخت 
ألبوين في األكلى كالثانية ثبلثة أثماف الماؿ، كلؤلختين ألبوين في الثانية أربعة أثماف الماؿ، 

 لكل كاحدة منهن في الثالثة الثمن. كلؤلخت ألب، ككذا األخت ألـ،
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فقد انتقص كل كاحد منهم ربع ما يأتي لو قبل العوؿ أك مثل ثلث ما في يده بعد العوؿ، كعلى 
قوؿ من نفى العوؿ للزكج النصف، كلؤلـ الثلث، كال فرض لؤلخت ألبوين أك ألب في األكلى، 

ود األـ، أك ألف األـ أقول كأخص منها بمالها ألف فرضها إنما ىو في الكبللة، كال كبللة مع كج
 من الوالدة.

كلهذا ال تسقط مع األكالد بخبلفها كاألخت الواحدة ال تحجبها عن الثلث، كحينئذ تستوفي 
 األـ الثلث، كالباقي السدس تأخذه األخت ألبوين أك ألب، تعصيبان كما تأخذه مع البنات.

غير محجوبة عند ابن عباس كمن سيأتي، كال فرض  كفي الثانية: للزكج النصف، كلؤلـ الثلث
لؤلختين، ألف فرضهن في الكبللة، كال كبللة مع األـ.. إلى آخر ما تقدـ، كلهن الباقي كىو 

 السدس تعصيبان كما ىو لهن مع البنات كاألـ.
كفي الثالثة: للزكج النصف، كالباقي لؤلخت ألبوين كىو ثبلثة، كتسقط األخت ألب كاألخت 

طبلؽ حديث األعياف السالف ذكره، الناطق بسقوط ذم النسب الواحد مع كجود ذم ألـ إل
 النسبين، سواء كاف ذلك في العصبة أك في ذكم السهاـ، كقد تقدـ الكبلـ على ذلك.

كأما إلى تسعة فهي )األكدرية( كزكج كأـ كأخت ألبوين كجد، كسيأتي الكبلـ عليها عند ذكرىا 
في )باب الجد( ػ إف شاء اهلل ػ كأما إلى عشرة فكػ)الشريحية( في )المجموع( كما شابهها 

كتسمى بأـ الفركخ ػ بالخاء المعجمة من أعلى ػ سميت بذلك لكثرة ما أفرخت بالعوؿ، كتشبيهان 
 بأـ حولها فركخ، كقيل: شبهت بطائر حولو أفراخو، كقيل: إنها لقب كل عائلة إلى عشرة.
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اف كسدساف كثلث، كزكج كأخت ألبوين كأـ كأختين ألـ كأخت ألب، كىي: كل مسألة فيها نصف
أصل المسألة من ستة عند الجميع، كعالت عند من أثبت العوؿ إلى عشرة، بمثل ثلثيها، 

منقسمة من أصلها بعد العوؿ، للزكج ثبلثة أعشار الماؿ، أك خمس الماؿ كنصف خمسو، 
ن ألـ خمس الماؿ، لكل كاحدة منهن عشر كلؤلخت ألبوين كذلك، كلؤلـ عشر الماؿ، كلؤلختي

 الماؿ، كلؤلخت ألب عشر الماؿ.
فقد انتقص كل كاحد خمسي ما يأتي لو قبل العوؿ، أك مثل ثلثي ما في يده بعد العوؿ، كتسمى 
أيضان ىذه المسألة )أـ الفركع( لكثرة فركعها على مسائل العوؿ، )كأـ الفركج( ألف الميت فيها 

فيها إناث، كسميت )الشريحية( ألف القاضي شريح قضى فيها من عشرة، أنثى، كأكثر الورثة 
 فأعطى الزكج ثبلثة أعشار الماؿ.

قيل: ككاف الزكج يلقى أم فقيو كاف فيستفتيو رجل ماتت امرأتو كليس لها كلد كال كلد ابن، 
قوؿ: فيقاؿ: لو نصف الماؿ، فيقوؿ: كاهلل ما أعطيت نصفان كال ثلثان، فيقاؿ: من أعطاؾ؟ في

 شريح، فسميت المسألة )الشريحية( لقضاء شريح فيها.
كعلى قوؿ من نفى العوؿ يبطل فرض غير الزكج من المذكورين بوجود األـ لما تقدـ، ال سيما 

األختاف ألـ، فإنهن إنما يرثن بواسطتها، كذك الواسطة ال يرث مع كجودىا، كالجدات مع كجود 
 ذك األرحاـ مع كجود كاسطتهم.األـ، كالجد كاألخوة مع كجود األب، ك 
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قاؿ المحقق الجبلؿ: كىذا استقراء تاـ، كقياس كاضح، كحينئذ ال يبقى بعد فرض الزكج كاألـ 
إال السدس، ألف إناث األخوة ال يحجبنها عن الثلث، فتكوف األخت ألبوين أحق بالسدس 

ستيفاء األخت ألبوين النصف الباقي تعصيبان، كتسقط األخت ألب، ألف سدسها إنما ىو بعد ا
كمع غير الزكج لما تقدـ، كعلى فرض أف ال أـ في المسألة فمسألة إناث األخوة كبللة، 

فاألختاف ألـ كاألخت ألب ساقطات باألخت ألبوين، ألف ذا النسب الواحد يسقط مع كجود 
  أعلم.ذم النسبين لما تقدـ لهم، كمع ذلك فللزكج النصف، كلؤلخت ألبوين النصف ػ كاهلل

الثاني: أصل اثني عشر: ىو كل مسألة ذكر فيها الربع مع السدس، كزكجة كجدة كعصبة، أك 
زكج كبنت كأـ كعصبة، فأصلها من اثني عشر، ألحد الزكجين الربع ثبلثة، كللجدة أك األـ 

السدس اثناف، كللبنت في المثاؿ الثاني النصف ستة، كالباقي في األكؿ سبعة، كفي الثاني سهم 
للعصبة، أك ذكر الربع مع الثلث، كزكجة كأخوين ألـ كأـ كعصبو، أك مجموعهما كزكجة كأـ 
ككلديها كعصبة، فأصلها من اثني عشر أيضان للزكجة الربع، كلؤلـ السدس، كلولديها الثلث، 



 كالباقي للعصبة.
لربع كال يتصور أف يكوف فيها بدؿ الزكجة زكج مع من لو الثلث، إذ من يحجب الزكج إلى ا

يحجب من لو الثلث إلى السدس أك يسقطو، فتأمل! كلهذا األصل أحكاـ كقيود استخرجها 
 العلماء، من أمثلتو:

منها: أف أصلو ال يستكمل إال بعصبة، فبل يستكملو ذكك السهاـ زكج كبنتاف، بل تكوف المسألة 
 عائلة كابنتين كزكج كجد، أك يبقى فيها رد كزكج كبنت كجدة.
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نها: أف الميت في أصلو كعولو إلى ثبلثة عشر كخمسة عشر قد يكوف ذكران، كقد يكوف كم
 أنثى، كفي عولو إلى سبعة عشر ال يكوف إال ذكران.

كمنها: أف األب ال يرث في عولو إلى ثبلثة عشر كخمسة عشر، إال إذا كاف الميت ذكران، كأما 
الميت ذكران أك أنثى، كال يرثاف في عولو إلى إذا كاف أنثى فبل، كأما الجد فيرث فيها، سواء كاف 

 سبعة عشر.
كقد يعوؿ ىذا األصل عند من أثبت العوؿ ثبلث مرات على توالي األفراد إلى ثبلثة عشر 

 كخمسة عشر كسبعة عشر.
 أما إلى ثبلثة عشر ففي صور كثيرة:

 األكلى: كزكج، كأـ، كبنت، كبنت ابن.
 الثانية: كزكج، كأـ، كابنتين فأكثر.

 الثالثة: كزكجة، كأـ، كأخت ألـ، كأخت ألبوين أك ألب.. إلى غير ذلك.
أصل المسألة في كل ىذه الصور المذكورة من اثني عشر عند الجميع، كتعوؿ عند من أثبت 

العوؿ إلى ثبلثة عشر، منقسمة من أصلها بعد العوؿ باألجزاء، للزكج في األكلى كالثانية، ككذا 
أجزاء من جزء ثبلثة عشر، كلؤلـ فيها جزءاف من جزء ثبلثة عشر، الزكجة في الثالثة ثبلثة 

كللبنت في األكلى، ككذا األخت ألبوين أك ألب في الثالثة ستة أجزاء من جزء ثبلثة عشر، 
كلبنت االبن في األكلى، ككذا األخت ألـ في الثالثة جزءاف من جزء ثبلثة عشر، كللبنتين في 

ثة عشر عالت بمثل نصف سدسها صار المزيد جزءان من جزء الثانية ثمانية أجزاء من جزء ثبل
 ثبلثة عشر.
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فقد انتقص كل كاحد منهم بالعوؿ جزء ما يأتي لو قبل العوؿ أك مثل نصف سدس ما في يده 
بعد العوؿ، كعلى قوؿ من نفى العوؿ للزكج في األكلى كالثانية الربع ثبلثة، ككذا الزكجة في 

 ثبلثة، كلؤلـ السدس في األكلى اثنين، ككذا في الثانية، ألنها محجوبة. الثالثة لها الربع
كفي الثالثة لها الثلث غير محجوبة، كالبنت في األكلى ك البنتاف في الثانية عصبة مع الزكج 

كاألـ لما قرركه سابقان من فرض النصف للبنت، كالثلثين لما فوقها إنما ىو على تقدير االنفراد 
 حد الزكجين.عن األبوين كأ

كلكن لما كاف الباقي في األكلى بعد فريضة الزكج كاألـ أكثر من فرض البنت عادت إلى 
التسهيم فلها النصف ستة، كالباقي نصف السدس لبنت االبن؛ ألنها تصير كاألخت مع البنت 

 عصبة، كجعلوا ىذا من قياس األكلى.
كال فرض لبنت االبن في غير الثلثين، كمنهم من جعل البنت مع األـ كبنتين استوفتا الثلثين، 

فالباقي للعصبة، كأما البنتاف فأكثر في الثانية، فالباقي بعد فريضة الزكج كاألـ دكف فرضهن 
فلهن الباقي كذلك سبعة، ألنهن مع الزكج كاألـ عصبة، فإف كانت البنتاف اثنتاف ال غير فلهن 

 ى التسهيم كالباقي سهم للعصبة.عند ابن عباس النصف كالباقي أكثر من النصف رجعن إل
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كاألخت ألـ في الثالثة ال فرض لها مع كجود األـ، ألنها إنما ترث بواسطتها كذك الواسطة ال 
يرث مع كجودىا كما تقدـ، كاألخت ألبوين ال فرض لها إال في الكبللة، كال كبللة مع كجود 

ما كاف الباقي بعد فريضة الزكج كاألـ أكثر األـ كىي مع الزكج كاألـ عصبة تأخذ الباقي كلكن ل
من فرضها عادت إلى التسهيم، فلها النصف ستة كالباقي نصف السدس للعصبة، أك ريدَّ على 

 من يستحقو.
كمن عوؿ ثبلثة عشر مما يحتاج إلى التصحيح، لو خلف أربع زكجات كسبع أخوات ألبوين 

ثبلثة عشر، ككل سهاـ الورثة باينت كخمس جدات، أصل مسألتهم من اثني عشر، كعالت إلى 
رؤكسهم، كىي فيما بينها متباينة، فاضرب بعضها في بعض يبلغ الحاؿ مائة كأربعوف مضركبان في 
المسألة بعد عولها يصح الماؿ المنقسم على جميع الورثة ثمانية عشر مائة كعشركف قابل سبع 

 خمس جزء قيراط سدس سهم.
جات كأربع جدات، فأصلها من اثني عشر كتعوؿ إلى ككذا لو خلف خمس أخوات كأربع زك 

ثبلثة عشر كالسهاـ مباينة للرؤكس، كرؤكس الزكجات كالجدات متماثلة، كىي مباينة لرؤكس 
األخوات، فاضرب بعضها في بعض يبلغ الحاؿ عشركف مضركبان في أصل المسألة بعد العوؿ 



باألجزاء قابل خمس جزء قيراط بلغ الماؿ المنقسم على جميع الورثة مائتين كستين يقسم 
 سدس سهم، كأمثاؿ ذلك كثير.

 كأما إلى خمسة عشر ففي صور كثيرة:
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منها: زكج كأبواف كابنتاف، ككزكجة كأختين ألـ كأختين ألبوين، أصل مسألتهم من اثني عشر، 
كج أك كتعوؿ عند من أثبت العوؿ إلى خمسة عشر منقسمة من أصلها بعد العوؿ باألجزاء للز 

الزكجة خمس الماؿ ثبلثة أجزاء من جزء خمسة عشر، كلؤلبوين أك األختين ألـ خمس الماؿ 
كثلث خمسو أربعة أجزاء من جزء خمسة عشر، لكل كاحد ثلثي خمس كلبلبنتين أك األختين 

ألبوين خمساف كثلثا خمس ثمانية أجزاء من جزء خمسة عشر، لكل كاحدة خمس كثلث 
مثل ربعها صار المزيد خمسان، فقد انتقص كل كاحد من الورثة خمس خمس، كعالت المسألة ب

ما يأتي لو قبل العوؿ، أك مثل ربع ما في يده بعد العوؿ، كعلى قوؿ من نفى العوؿ تكوف البنات 
 عصبة مع األبوين كما تقدـ.

، فللزكج الربع ثبلثة، كلؤلبوين السدس أربعة، كالباقي خمسة بين االبنتين ال ينقسم بينهن
فاضرب رؤكسهن في المسألة تبلغ أربعة كعشركف، كمنها تصح القسمة، كللزكجة الربع ثبلثة 
كاألختين ألبوين عصبة مع الزكجة، لكن لما كاف الباقي بعد فريضة الزكجة أكثر من فرضهن 

رجعن إلى التسهيم فلهن الثلثاف ثمانية كالباقي كاحد للعصبة، أك رد على من يستحقو، كسقطت 
 ف ألـ باألختين من األبوين لما تقدـ.األختا
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كأما إلى سبعة عشر فكزكجة كأـ كأخوين ألـ كأختين ألبوين أصل مسألة الورثة من اثني عشر، 
كعالت عند من قاؿ بالعوؿ إلى سبعة عشر منقسمة من أصلها باألجزاء، للزكجة ثبلثة أجزاء من 

عة عشر، كلؤلخوين من األـ أربعة أجزاء من جزء سبعة عشر، كلؤلـ جزءاف اثناف من جزء سب
جزء سبعة عشر لكل كاحد جزءاف، كلؤلختين ألبوين ثمانية أجزاء من جزء سبعة عشر لكل 
كاحدة أربعة أجزاء، كعالت بمثل ربعها كسدسها أك بمثل ثلثها كربع ثلثها، أك بمثل نصفها 

 يعجز نصف سدسها صار المزيد خمسة أجزاء من جزء سبعة عشر.
قد انتقص كل كاحد من الورثة بالعوؿ خمسة أجزاء ما يأتي لو قبل العوؿ، أك مثل ثلث ما في ف



يده كربع ثلثو بعد العوؿ، كعلى قوؿ من نفى العوؿ يسقط فرض األخوين ألـ كاألختين ألبوين 
باألـ لما تقدـ، فتأخذ األـ الثلث أربعة سهاـ من اثني عشر، ألف إناث األخوات ال يحجبنها 

ه كاألخوين ألـ ال يحجبانها؛ ألف المعتمد في حجبها عندىم أف يكونوا ثبلثة ذكور أك ست عند
إناث على ما سيأتي، ك للزكج الربع ثبلثة، كالباقي خمسة لؤلختين ألبوين تعصبان ال فرضان، فإف  
كاف الورثة فيها ثماف أخوات ألبوين، كأربع أخوات ألـ، كثبلث زكجات، كجدتين، سميت أـ 

امل؛ ألف الورثة فيها نساء ال ذكر معهن، أصل مسألتهن من اثني عشر، كتعوؿ إلى سبعة األر 
 عشر منقسمة من أصلها بعد العوؿ لكل أنثى سهم.

كقد يػيعىايا بها فيقاؿ: سبعة عشر امرأة من جهات مختلفة، كرثن الماؿ بالفرض على نسق 
غرل((، كإنما لقبت بذلك ألف لهم كاحد، كتلقب بػ ))السبعة العشرية(( كبػ ))الدينارية الص

 دينارية كبرل ستأتي قريبان ػ إف شاء اهلل ػ.
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كمن عوؿ سبعة عشر المحتاج إلى التصحيح أربع زكجات كتسع أخوات ألبوين كخمس أخوات 
ألـ كاثني عشر جدة، أصل مسألتهم من اثني عشر، كتعوؿ إلى سبعة عشر تنقسم بين الورثة 

سبعة عشر، ككل أجزاء سهاـ الورثة باينت رؤكسهم، إال الجدات فيوافقن  باألجزاء من جزء
باألنصاؼ فاقبضهن إلى مثل نصفهن، كىو يوافق رؤكس الزكجات باألنصاؼ، فاضرب كفق 
أحدىما في كامل الثاني يبلغ حاصل الضرب اثني عشر، كىو يوافق رؤكس األخوات ألبوين 

ثاني، يبلغ حاصل الضرب ستة كثبلثوف، كىو يباين باألثبلث، فاضرب كفق أحدىما في كامل ال
رؤكس األخوات ألـ، فاضرب أحدىما في كامل الثاني، يبلغ حاصل الضرب مائة كثمانوف كىو 

 الحاؿ.
ككذا إذا نظرنا إلى رؤكس األخوات ألبوين كاألخوات ألـ فمتباينات، كالحاصل من ضرب 

ب أحدىما في كامل الثاني ليبلغ الحاؿ أحدىما في كامل الثاني يباين رؤكس الزكجات، فاضر 
المذكور ككفق الجدات يدخل تحت ذلك بمخرج خمس الثلث، كأيما عملت يبلغ الحاؿ مائة 
كثمانوف مضركبان في أصل المسألة بعد العوؿ يبلغ الماؿ المنقسم على جميع الورثة ثبلثة آالؼ 

جزاء، كلؤلخوات ألبوين ثمانية كستين، تقسم بين الورثة على جزء سبعة عشر، للزكجات ثبلثة أ
 أجزاء، كلؤلخوات ألـ أربعة أجزاء، كللجدات جزءاف، كالجزء ىو الحاؿ.

الثالث: أصل أربعة كعشركف، كىو كل مسألة فيها ذكر الثمن مع السدس، كأبوين كبنت ك 



زكجة، أك ذكر فيها الثمن مع الثلثين كزكجة كابنتين أك بنتي ابن كعصبة، فأصلها من أربعة 
 كعشرين، منقسمة من أصلها، فإف كاف فيها أبواف فهي ))المنبرية(( اآلتية ػ انتهى.
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كإنما عبرنا بالثلثين كما في العقد كغيره، ألف ما في المفتاح كغيره من ذكر الثلث مع الثمن 
لعلو عن سهو، كلو صح مع ذلك لكاف أصلها كذلك، لكن ال يصح لما ثبت أف الثمن ال 

لثان كال ربعان في شيء من مسائل الفرائض، ألف الثمن إنما يكوف للزكجة كما زاد عليها يجامع ث
عند كجود الحاجب لها أك لهن كالثلث ال يكوف إال لؤلـ كألكالدىا كالحاجب للزكجة فأكثر 

إلى الثمن حاجب لؤلـ من الثلث إلى السدس، كمسقط ألكالد األـ، أك ذكر الثمن مع السدس 
كزكجة كابنتين كاثني عشر أخان كأختان ألبوين أك ألب، أصل مسألتهم من أربعة  كالثلثين كأـ

كعشرين، للزكجة الثمن ثبلثة، كلؤلـ السدس أربعة، كلئلبنتين الثلثاف ستة عشر لكل كاحدة 
 ثمانية.

ككل ىذه السهاـ منقسمة على الرؤكس، كالباقي من المسألة كاحد للعصبة، كىم خمسة 
ال ينقسم عليهم كال يوافق، فعدد ىذا الصنف ىو الحاؿ مضركبان في أصل كعشركف بعد البسط 

المسألة يبلغ الماؿ المنقسم على جميع الورثة ستمائة سهم كالتركة ستمائة دينار، للزكجة الثمن 
خمسة كسبعوف ديناران، كلؤلـ السدس مائة دينار، كلئلبنتين الثلثاف أربعمائة دينار، لكل كاحدة 

 كصح الباقي خمس كعشركف ديناران لكل أخ ديناراف.مائتي دينار، 
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كلؤلخت دينار كاحد، كىذه المسالة سميت بػ)الدينارية الكبرل( رفعت إلى القاضي شريح، 
فقضى فيها بما ذكرنا، كأعطى األخت ديناران فلقبت بػ )الشريحية( كتلقب بػ)الركابية(، 

ض بالدينار، كمضت إلى أمير المؤمنين علي بن أبي ك)الشاكية(، ك)العامرية( ألف األخت لم تر 
طالب تشكو شريحان، فوجدتو راكبان، فأمسكت الركاب، كقالت لو: يا أمير المؤمنين إف أخي 
ترؾ ستمائة ديناران، فأعطاني شريح ديناران كاحدان، فقاؿ لها علي: ))لعل أخاؾ ترؾ زكجة كأمان 

م، فقاؿ: ))ذاؾ حقك كلم يظلمك شريح شيئان(( كابنتين كاثني عشر أخان كأنت(( فقالت: نع
 فلذلك سميت بػ)الركابية( ك)الشاكية(.

 كسألت األخت عنها عامران الشعبي؟



 فأجابها بما قاؿ شريح فلقبت بػ)العامرية( كقد ضمن الشاعر السؤاؿ كالجواب في قولو:
 كفي امرأة جاءت إلى عند حاكم
 فقالت: أخي أكدل ككاف مكرما

 
 لف ماالن كعشرةكخلف نصف األ

 
 كلم أعطى إال درىما فتبسما

 
 كم الوارثوف الماؿ إف كنت عالمان 

 
 ككم ىم ىداؾ اهلل كي يتقسما

 
 فقاؿ: أخيك أكدل كخلف زكجة

 
 كبنتين مع أـ ككاف مكرمان 

 
 كمثل شهور العاـ في العد أخوة

 
 ككنت لهم أخت فأعطيت درىمان 

 
 ء من أمثلتو:كلهذا األصل أحكاـ كقيود كاستخرجها العلما

 منها: أف أصلو ال يستكمل إال بعصبة.
 كمنها: أف الميت في أصلو كعولو ال يكوف إال ذكران.

 كمنها: أف األب كالجد يرثاف في أصلو كعولو إلى سبعة كعشرين فقط.
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مى كتلقب بػ)المسألة البخيلة( لقلة عولو، إذ ال يعوؿ إال مرة كاحدة كأبوين كابنتين كزكجة، كتس
)المنبرية( كسيأتي الكبلـ عليها عند ذكرىا في الحديث الرابع من ىذا في أحاديث )المجموع( 



 إف شاء اهلل تعالى.
المسألة الثالثة: قولو: ))ككاف يحجب األـ باألخوين(( أم من الثلث إلى السدس، ذكر في 

 )المنهاج الجلي( عن أمير المؤمنين أنو كاف يحجب األـ باألخوين.
بن حـز من طريق شعبة مولى ابن عباس، عن عبد اهلل بن عباس، أنو دخل ]رجل[ على كأخرج ا

عثماف فقاؿ لو: إف األخوين ال يرداف األـ إلى السدس ، إنما قاؿ اهلل تعالى: }فىًإٍف كىافى لىوي ًإٍخوىةه 
[ كاألخواف في لساف قومك ليسا بأخوة، فقاؿ عثماف: ال أستطيع أف أنقض 11{ ]النساء: 

 ران كاف قبلي توارثو الناس كمضى في األمصار .أم
كأخرجو ابن خزيمة، كالبيهقي، كابن جرير، كالحاكم كصححو، كذكره ابن عبد البر، كفي إسناده 

شعبة مولى ابن عباس ، ضعفو النسائي، قاؿ في )التقريب(: ))صدكؽ(( كفي )الخبلصة( قاؿ 
 بالقوم((.أحمد: ))ما أرل بو بأسان((، كقاؿ النسائي: ))ليس 

كذكره في )التلخيص( بلفظ: حديث ابن عباس أنو دخل على عثماف فقاؿ لو محتجان عليو:  
كيف ترد األـ إلى السدس باألخوين، كليسا بأخوة، فقاؿ: ال أستطيع رد شيء كاف قبلي 

كتوراث الناس عليو الحاكم كصححو، كفيو نظر فإف فيو شعبة مولى ابن عباس، كقد ضعفو 
 تهى.النسائي ػ ان

كلفظ: )الجامع الكافي( في )باب الحجب كغيره( قاؿ محمد: ككاف علي، كعبد اهلل بن 
 مسعود، كزيد بن ثابت يحجبوف األـ من الثلث إلى السدس باالثنين من األخوة كاألخوات.
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 كذكره الخالدم بلفظو، قاؿ: في الركاية المشهورة عن علي عليو السبلـ.
ـ القرآف(: كقد ركل عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيو، عن خارجة بن قاؿ الرازم في )أحكا

زيد، عن أبيو، أنو كاف يحجب األـ باألخوين، فقالوا: يا أبا سعيد إف اهلل يقوؿ: }فىًإٍف كىافى لىوي 
[ كأنت تحجبها باألخوين، فقاؿ: إف العرب تسمي األخوين أخوة ػ 11ًإٍخوىةه ..{ ]النساء: 

 انتهى .
عبد الرحمن ابن أبي الزناد، قاؿ أحمد: ))مضطرب الحديث(( كفي )التقريب(: ))صدكؽ  كعند

 تغير حفظو(( أخرج لو مسلم كالبخارم كغيرىما.
كفي )الخبلصة( ك)التهذيب( عن أبيو، كزيد بن علي، قاؿ يعقوب بن شيبة: ثقة صدكؽ فيو 

وم، كقاؿ ابن حباف: يركم ضعف، كفي )الميزاف( ضعفو النسائي، كقاؿ الدارقطني: ليس بالق
 الموضوعات عن الثقات، كقد كثقو بعضهم ػ انتهى.



كقاؿ ابن معين: ما حدث في المدينة فهو صحيح، كما حدث ببغداد العراؽ فمضطرب، كقاؿ 
 ابن عدم: بعض ما يركيو ال يتابع عليو ػ انتهى.

اـ مثلو إليو، كإال قلت: ىذا مما توبع عليو كما عرفت مما ذكرنا، فزاؿ الضعف كقوم بانضم
فشعبة قاؿ في )التقريب( صدكؽ، كعبيد الرحمن قاؿ يعقوب بن شيبة: ثقة صدكؽ كما تقدـ 

كغاية ما قيل فيهما من الجرح بالمجمل، كقد تقدـ للمؤلف في المقدمة أنو من غير المقبوؿ، 
 ن الذكور.كمنطوؽ فعل أمير المؤمنين عليو السبلـ في ىذه المسألة ناطق بحجب األـ باألخوي

كالحجب لغة: المنع، يقاؿ: حجب األمير نفسو إذا منعها عن الخركج، أك منع الناس عن 
 الدخوؿ، كمنو حاجب الوالة للبواب، ألنو يمنع من أراد الدخوؿ.
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